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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
DEZASSETE DE JULHO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE  

 

_____ Aos dezassete dias do mês de julho 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 ofício a solicitar o parecer sobre a 

atribuição do nome “Rua Nova da Boa Vista”; envio de declaração de presença da 

assistente técnica e tesoureira da Junta de Freguesia na formação sobre o SICAFE – 

Sistema de Identificação de Canídeos e Felinos. ________________________________ 

- Da ADSE, envio de circular informativa sobre a inscrição de beneficiários; ________ 

- Da Parques Naturais dos Açores, envio de pedido de divulgação de Spot. _________ 

- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de Acordo de 

Colaboração entre a Secretaria Regional do Ambiente e esta Junta de Freguesia, sobre o 

programa Eco-Freguesia. __________________________________________________ 

- Do INATEL, envio de e-mail com a apresentação do projeto “Aldeia dos Sonhos”. __ 

- Do PSD, envio de e-mail com a indicação de contato para onde deverão ser dirigidas 

Informação sobre os resultados das Candidaturas para os meses de julho e agosto. ____ 

- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio 

de comunicação do processamento dos valores do FFF relativo ao 3º trimestre. _______ 

- Do Semanário Tribuna das Ilhas, envio de proposta de publicidade para a edição da 

revista da Semana do Mar. ________________________________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________ 

- No seguimento do pedido de parecer solicitado pela Câmara Municipal da Horta, para 

atribuição do nome ”Rua Nova da Boa Vista”, à via que tem inicio no cruzamento com 

a Canada das Dutras, passa pelo Condomínio da Boa Vista, segue pelo Bairro da Boa 

Vista e termina sem correspondência com outras artérias da cidade, esta Junta de 

Freguesia deliberou pronunciar-se no sentido que o nome proposto deverá limitar 

exclusivamente  à zona do condomínio da Boa Vista; ___________________________ 

- Proceder à Assinatura do Acordo de Colaboração a celebrar entre a Secretaria 

Regional da Energia, Ambiente e Turismo e esta Junta de Freguesia relativo ao 

Programa Eco-Freguesia, freguesia limpa; ____________________________________ 

- Relativamente ao reenvio da proposta para a publicidade da revista da Semana do Mar, 

e após reponderação do executivo, foi deliberado publicitar em 1/8 de página a cor. ___ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Evocativa do Dia 

da Freguesia de Castelo Branco; ____________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de abertura da Feira 

Agrícola Açores 2019; ____________________________________________________ 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com a Professora Diva 

Silva, sobre o Desfile da Semana do Mar; _____________________________________ 

- Participação do presidente da Junta e da presidente da Assembleia de Freguesia no 

lançamento do Livro “A Igreja do Carmo – Um património a redescobrir” da autoria do 

Padre Marco Luciano da Rosa Carvalho; _____________________________________ 

- Participação do presidente da Junta e da presidente da Assembleia de Freguesia na 

festividade em honra de Nossa Senhora do Carmo. _____________________________ 

_____ 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. __________ 

___________________________________ 

___________________________________ 


