JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 Guarda Nacional Republicana, envio de Auto de Notícia por contraordenação de
processo de canídeo NPCO 220300430076/19. ________________________________
- Da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, envio de e-mail sobre a
implementação do SIAC – Sistema de Identificação de Animais de Companhia. ______
- Da Globalsoft, envio de e-mail a aceitar a proposta desta Junta de Freguesia para a
resolução do diferendo relativo à rescisão do contrato de prestação de serviços, entre
ambas as partes. _________________________________________________________
- Da Associação CAIS, envio de e-mail sobre a final do torneio nacional de futebol de
rua. ___________________________________________________________________
- Do Grémio Literário Artista Faialense, envio de ofício sobre o incumprimento do
protocolo estabelecido entre ambas as partes para funcionamento do Centro de Convívio
de Seniores, no edifício do Grémio. _________________________________________
- Delegação Regional da Anafre, envio de e-mail sobre a Ação de Sensibilização sobre
os Direitos das Crianças. __________________________________________________
- Da Direção Regional do Ambiente, envio de e-mail sobre a Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos – Árvore da Vida. ____________________________________
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- Da Polícia Segurança Publica, envio de parecer para a realização da Prova de
Ciclismo “Rampa da Matriz”; envio de auto de notícia por contraordenação de canídeo
com o NPP 389424/2019. _________________________________________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convite para participar na Missa de
Finados. _______________________________________________________________
- Do Instituto de Segurança Social dos Açores, envio de Notificação de
contraordenação e de pagamento voluntário. __________________________________
- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de e-mail sobre a solicitação de reunião
por parte desta Junta de Freguesia. __________________________________________
- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de convite para participar na
inauguração da obra de reabilitação da cozinha e salas de preparação/conservação de
alimentos. ______________________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Desencadear o processo relativo ao Auto de Notícia por Contraordenação de canídeo
NPCO 220300430076/19 da Guarda Nacional Republicana, e nomear para instrutor do
referido processo, o presidente da Junta de Freguesia, Laurénio Tavares; ____________
- Proceder em conformidade com a informação recebida da Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária e proceder à inscrição desta Junta de Freguesia no SIAC –
Sistema de Identificação de Animais de Companhia; ____________________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o cartaz sobre a Semana
Europeia da Prevenção de Resíduos – Árvore da Vida; __________________________
- Proceder em conformidade com o parecer da Polícia de Segurança Publica, na
realização da Prova de Ciclismo “Rampa da Matriz”; ___________________________
- Elaborar uma exposição ao Instituto de Segurança Social dos Açores sobre o
desenrolar deste processo que ocorreu no mandato anterior e solicitar o perdão da coima
associação à contraordenação; ______________________________________________
- Indicar à Escola Profissional da Horta o dia 30 de outubro, pelas 14:00 horas para a
reunião solicitada, relativa a pedido de colaboração; ____________________________
- Desencadear o processo relativo ao Auto de Notícia por Contraordenação de canídeo
NPP 389424/2019 da Polícia de Segurança Publica, e nomear para instrutor do referido
processo, o presidente da Junta de Freguesia, Laurénio Tavares; ___________________
- Em virtude da venda do prédio do Grémio Literário Artista Faialense foi deliberado
transferir para o Centro Pastoral Padre Marco Luciano da Rosa Carvalho, a partir do dia
01 novembro, o funcionamento do Centro de Convívio de Seniores no quadro de um
protocolo de cooperação a estabelecer entre a Ordem Terceira do Carmo e esta Junta de
Freguesia; ______________________________________________________________
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Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Visita do executivo da Junta de Freguesia ao Centro Pastoral Padre Marco Luciano da
Rosa Carvalho, para articular o funcionamento do Centro de Convívio de Seniores
naquele local; ___________________________________________________________
- Reunião com Marco Ramos para tratar da prestação de serviços relativos à limpeza e
manutenção de caminhos; _________________________________________________
_____ 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. __________

___________________________________
___________________________________
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