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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE 
 DE MAIO DE DOIS MIL E DEZANOVE  

 

_____ Aos quinze dias do mês de maio 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 informar que foi autorizada a 

realização do espetáculo musical as “As Canções da Nossa Praça”, no âmbito do Projeto 

“Musica no Coreto”. envio do programa e cartaz do Projeto Faial Ilha de Tradições 

2019; envio de e-mail a solicitar a informação para inclusão da Agenda Cultural do mês 

de Junho; envio de edital com o local e horário de funcionamento da Assembleia de 

Voto desta Freguesia – Eleição para o Parlamento Europeu; envio de ofício sobre o 

Voto Municipal de Pentecostes – Esmolas; envio de ofício com o Voto Municipal de 

Pentecostes - Estandartes. _________________________________________________ 

- Do IAMA, envio de Aviso sobre o abate de bovinos no período do Espírito Santo. ___ 

- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de convite para estar presente na 

Sessão Solene do Dia da Escola. ____________________________________________ 

- Do Clube de Filatelia “O Ilhéu”, envio de convite para estar presente no lançamento 

do livro “Clube de Filatelia O Ilhéu – 25 Anos”. _______________________________ 

- Do Futebol Clube dos Flamengos, envio de e-mail sobre a iniciativa solidaria com as 

vítimas de moçambique. __________________________________________________ 

- De Aurora Ribeiro, envio de e-mails a solicitar o empréstimo do Capote. _________ 

- De Geral ASD, envio de carta de apresentação aos presidentes de Junta de Freguesia. 
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- Da Capitania do Porto da Horta, envio de e-mail sobre a abertura dos concursos de 

admissão de oficiais. _____________________________________________________ 

- Da Brigada Animal de Rua, envio de e-mail a agradecer o apoio desta Junta de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e informar o Município do número de 

participantes que irão representar a freguesia nas provas de encerramento do Projeto 

Fail Ilha de Tradições, a realizar de 28 de maio a 01 de junho; ____________________ 

- Enviar informação para a Agenda de Acontecimentos do Concelho, do mês de junho, 

sobre a realização das Festas do Bairro – São Pedro, que se irá realizar no Bairro da Boa 

Vista, nos dias 28, 29 e 30 de junho. _________________________________________ 

- Afixar no placard e divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia, o edital 

sobre o funcionamento da Assembleia de Voto desta Freguesia, para a Eleição para o 

Parlamento Europeu. _____________________________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal, e contatar com os Impérios da 

Freguesia, para participarem no cortejo do Voto Municipal de Pentecostes, com os seus 

Estandartes. ____________________________________________________________ 

- Dar conhecimento da comunicação recebida do IAMA, sobre o abate de bovinos no 

período do Espírito Santo, aos Impérios da Freguesia, e afixar o Edital no placard da 

Junta de Freguesia. ______________________________________________________ 

- Autorizar a cedência do Capote à Sra. Aurora Ribeiro. _________________________ 

- Informar a Associação ABRIGAR – Brigada Animal de Rua do Faial, que o protocolo 

de cooperação é celebrado com a Junta de Freguesia e que é no nome desta que deverá 

ser emitido o documento comprovativo de recebimento do valor estipulado no 

protocolo. ______________________________________________________________ 

- Adquirir o videoprojector Viewsonic PA503W, à empresa MicroHorta, pelo valor de 

386,20 € (com IVA incluído). ______________________________________________ 

- Iniciar diligencias para contratar a prestação de serviços para a rega das floreiras 

suspensas a colocar no centro urbano. ________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


