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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE  

 

_____ Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 com reflexão sobre a 

implementação da quinta geração de comunicações moveis; envio de convite para estar 

presente na receção aos Ranchos de Natal; envio de convite para estar presente no 

Concerto de Ano Novo. ___________________________________________________ 

- Da Guarda Nacional Republicana, envio de Auto de Notícia por contraordenação de 

processo de canídeo NPCO 2203004300090/19. _______________________________ 

- Da Globalsoft, envio de e-mail com notas de crédito referentes à rescisão do contrato. 

- Da Direção Estudos e Consultadoria – Norma Açores, envio de e-mail com o 

cronograma da Inspeção Técnica de Veículos, para 2020. ________________________ 

- Da Matriz da Horta, envio de convite para estar presente na Festa do Santíssimo 

Salvador; envio de convite para estar presente na Missa da meia noite do dia 24 de 

dezembro; envio de convite para estar presente no lançamento do livro “Denunciar 

Formar Amar”. __________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Desencadear o processo relativo ao Auto de Notícia por Contraordenação de canídeo 

NPCO 2203004300090/19 da Guarda Nacional Republicana, e nomear para instrutor do 

referido processo, o presidente da Junta de Freguesia, Laurénio Tavares; ____________ 
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Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Festa de Natal dos colaboradores 

do Grupo Municipal; _____________________________________________________ 

- Visita do Presidente da Junta de Freguesia com o Sr. Eng. Dinis, da EDA, ao local da 

implementação do futuro Edifício do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo 

António e ao Bairro da Vista Alegre; ________________________________________ 

- Participação dos utentes do Centro de Convívio de Seniores na receção à Pessoa Idosa 

na quadra de Natal pela Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. ________________________________________________________________  

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


