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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE DOIS  
MIL E DEZANOVE  

 

_____ Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 informar da transferência de 

8.850,00 € (oito mil oitocentos e cinquenta euros) relativos aos acordos de execução e 

contratos interadministrativos de Delegação de Competências; envio de e-mail com a 

informação da exposição desta Junta de Freguesia sobre o passeio na Ladeira do 

Relógio. _______________________________________________________________ 

- Da Assembleia Municipal da Horta, envio de e-mail a confirmar a presença da Sra. 

Presidente da Assembleia Municipal na Sessão Solene do Dia da Freguesia; _________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com a relação de animais a entrar no 

núcleo florestal do Cabouco - 2019; _________________________________________ 

- Da Ouvidoria da Horta, envio de convite para a Solenidade do Senhor dos Passos. __ 

- Da Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de e-mail a solicitar a utilização da 

sala superior para a Assembleia Geral de apresentação de contas, no dia 11 de Março. _ 

- Da GNR – Destacamento Territorial da Horta, envio de e-mail a informar que não 

poderá estar presente na Sessão Solene do Dia da Freguesia; ______________________ 

- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de e-mail a informar que não 

poderá estar presente na Sessão Solene do Dia da Freguesia; ______________________ 
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- Da Freguesia do Salão, envio de e-mail a informar que não poderá estar presente na 

Sessão Solene do Dia da Freguesia. _________________________________________  

- Da Polícia de Segurança Publica, envio de e-mail a confirmar a presença do 

Subintendente Rui Pereira na Sessão Solene do Dia da Freguesia. _________________ 

- Do Exército Português – RG1, envio de ofício a informar que estará presente na 

Sessão Solene do Dia da Freguesia. _________________________________________ 

- Da Direção de Finanças da Horta, envio de e-mail sobre a campanha de IRS de 

2018. _________________________________________________________________ 

- De Souto Gonçalves, envio de ofício a informar que estará presente na Sessão Solene 

do Dia da Freguesia. _____________________________________________________ 

- Da Direção Regional das Comunidades, envio de e-mail a informar da 

indisponibilidade de estar presente na Sessão Solene do Dia da Freguesia. ___________ 

- Da JAGRIFA – Associação de Jovens Agricultores da Ilha do Faial, envio de e-

mail a solicitar uma reunião com a Junta de Freguesia. __________________________ 

- Da Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, envio de ofício a 

informar da colaboração da CEMAH na edição do livro “Guerra do Ultramar. 

Caminhando pela Memória e pela História” ___________________________________ 

- Do Partido Socialista, envio de e-mail a informar que na impossibilidade de estar 

presente o Coordenador de Ilha na Sessão Solene do Dia da Freguesia, far-se-á 

representar pelo Sr. Gerardo Branco. ________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Informar o freguês que expôs a situação do passeio na Ladeira do Relógio que foi dado 

conhecimento do mesmo à Câmara Municipal e que os serviços técnicos do município 

irão analisar essa questão com a brevidade possível; ____________________________ 

- Proceder em conformidade com o solicitado pelo Serviço Florestal do Faial, e 

informar os interessados para procederem às respetivas inscrições; _______________ 

- Informar a Associação de Jovens da Ilha do Faial, que a utilização da sala superior está 

autorizada, para o dia 11 de Março. __________________________________________ 

- Informar a Direção de Finanças da Horta que esta autarquia não está disponível para 

participar na campanha de IRS 2018. ______________________________________ 

- Manifestar a disponibilidade para reunir com a JAGRIFA – Associação de Jovens 

Agricultores da Ilha do Faial; ______________________________________________ 

- Agradecer o apoio de 572,00 € (quinhentos e setenta e dois euros) da Caixa 

Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, para a edição do livro “Guerra do 

Ultramar. Caminhando pela Memória e pela História”. __________________________ 
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- Proceder à Candidatura à Cooperação Financeira Direta com as Freguesias, da 

DROAP, para aquisição de cofre e coluna de som móvel. ________________________ 

- Proceder à candidatura aos contratos de cooperação com a DROAP para aquisição de 

um sistema de cinema ao ar livre. ___________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com a Direção do Império 

União e Fraternidade da Ladeira de Santo António, sobre o apoio desta autarquia à 

realização do referido Império. _____________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


