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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS 
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE  

 

_____ Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas 

e trinta minutos, reuniram-se na sede da Junta de Freguesia da Matriz, sita no Largo 

Duque Ávila e Bolama, na cidade da Horta, os elementos que formam a citada Junta, 

respectivamente, Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente, Isabel Alexandra de 

Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Luis Carlos da Silva Morais, 

Secretário. _____________________________________________________________ 

_____ O Presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior, a 

qual foi aprovada por unanimidade e considerada conforme com a minuta previamente 

elaborada no final da dita reunião passando-se de seguida à discussão e análise dos 

assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos, tendo sido tomadas as deliberações que se 

seguem após dar cumprimento ao período de antes da Ordem do Dia._______________ 

2 – Período antes da ordem do dia: ________________________________________ 

- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _______________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a solicitar informação sobre o 

concerto proposto pela Junta de Freguesia para integrar o programa “Natal com 

Tradição”; envio de e-mail sobre a realização do projeto “Presentes no Concelho”; 

envio de convite para a reunião de abertura do projeto “Presentes no Concelho”; envio 

de pedido de divulgação do projeto “Presentes no Concelho”; envio de e-mail sobre o 

projeto “Faial Ativo” – aulas de hidroginástica; envio de e-mail a informar da 

desratização no Edifício dos Paços do Concelho. _______________________________ 

- Da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, envio de ofício a informar a 

composição dos novos corpos gerentes da Sociedade Filarmónica. _________________ 

- Do CAF – Clube Automóvel do Faial, envio de e-mail sobre o X Rali do Faial Além-

Mar 2019. ______________________________________________________________ 

- Da SISDIAS, envio de e-mail com esclarecimentos sobre o registo e licenciamento de 

animais de companhia. ___________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Informar a Câmara Municipal que a animação musical, no âmbito do programa “Natal 

com Tradição” será realizada pelo Duo Hugo Duarte e Rui Rodrigues, das 16h30 às 18h 

do dia 14 de dezembro. ___________________________________________________ 
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- Indicar à Câmara Municipal quais os trabalhos que podem ser realizados pelo 

município no âmbito do Projeto “Presentes no Concelho”. _______________________ 

-  Confirmar a presença do executivo da Junta de Freguesia, na reunião de abertura e no 

acompanhamento da visita à freguesia, no âmbito do Projeto “Presentes no Concelho”. 

- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o cartaz do Projeto 

“Presentes no Concelho”, nesta Freguesia. ____________________________________ 

- Informar a assistente do Centro de Convívio de Seniores sobre o início da 

hidroginástica, no âmbito do Projeto Faial Ativo, da Câmara Municipal da Horta. _____ 

- Agradecer a comunicação da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, sobre a 

composição dos novos corpos gerentes. ______________________________________ 

- Deliberado enviar ofício à Cruz Vermelha Portuguesa com a relação do inventário do 

espólio existente na sede da junta de freguesia, informando o prazo de 30 dias para a 

indicação do fim a dar ao referido material e caso não haja resposta, a junta de freguesia 

procederá à distribuição do mesmo por instituições particulares locais. ______________ 

- Proceder à candidatura de Regina Maria Medeiros, pelo período de seis meses, ao 

Programa SEI. __________________________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Visita do Presidente da Junta de Freguesia com o vice-presidente e técnicos da Câmara 

Municipal ao local da possível construção de edifício para o Império União e 

Fraternidade da Ladeira de Santo António. ____________________________________ 

_____ E nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual se 

lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada nos termos legais. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


