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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos vinte e sete dias do mês de março 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 DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, envio de Despacho Judicial nº 

1/2019 do Tribunal de Contas – 2ª secção Área IX, de 11 de março de 2019, e de 

instrução nº1/2019, Diário da Republica, 2ª serie – Nº 46 – 06 de março de 2019, 

relativo à aplicação do SNC-AP. ____________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convite para estar presente na cerimónia 

de atribuição do topónimo “Canada Faria de Castro” a parte da Canada do Mestre 

(Freguesia do Salão). _____________________________________________________ 

- Do Ministério da Administração Interna, envio de circular sobre a suspensão do 

Recenseamento Eleitoral – Eleição para o Parlamento Europeu – 26 de maio de 2019; 

envio de circular sobre a consulta anual dos cadernos de recenseamento – Eleição para o 

Parlamento Europeu – 26 de maio de 2019. ___________________________________ 

- Da Tuna e Grupo Folclórico Juvenil dos Flamengos, envio de e-mail com a 

constituição dos Novos Corpos Diretivos para os anos de 2019/2021. _______________ 

- Do Instituto de Segurança Social dos Açores, envio de e-mail a agendar a visita dos 

utentes do Centro de Convívio de Seniores à Fábrica da Baleia. ___________________ 
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- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a campanha de sensibilização da população para 

a Diabetes Tipo 2; envio de e-mail a confirmar a inscrição na formação sobre o SNC-

AP, nas Lajes do Pico. ____________________________________________________ 

- De Mónica Silva, envio de mapa de férias; __________________________________ 

Ponto 5 – Proposta de orçamento para fornecimento de toners. ________________ 

- José Henrique Nunes ___________________________________________________ 

- Marques e Silva, Lda __________________________________________________ 

- Inforbyte _____________________________________________________________ 

- Digioffice ____________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Proceder em conformidade com a Direção Geral das Autarquias Locais, sobre o 

Despacho Judicial nº 1/2019 do Tribunal de Contas – 2ª Secção – Área IX, de 11 de 

março de 2019, e de instrução nº 1/2019, Diário da Republica, 2ª serie – nº46 – 06 de 

março de 2019, relativo aos procedimentos a adotar para a aplicação do SNC-AP______ 

- Proceder à divulgação nos meios de comunicação da Junta de Freguesia da 

comunicação recebida do Ministério da Administração Interna, sobre a consulta anual 

dos cadernos de recenseamento eleitoral. _____________________________________ 

- Agradecer a comunicação e felicitar os novos corpos diretivos da Tuna e Grupo 

Folclórico Juvenil dos Flamengos, para os anos de 2019/2021. ____________________ 

-  Proceder à divulgação nos meios de comunicação da Junta de Freguesia da 

comunicação recebida do Serviço Florestal do Faial, sobre a admissão do gado no 

Perímetro Florestal do Faial. _______________________________________________  

- Autorizar o gozo de dois dias de férias da assistente técnica, Monica Silva, nos dias 28 

e 29 de março. __________________________________________________________ 

- Adquirir o toner para a fotocopiadora dsm615, á empresa J.H.N. – José Henrique 

Nunes, por ser a empresa que tem disponibilidade para entrega imediata, pelo valor de 

36,74 €. _______________________________________________________________ 

- Encomendar à empresa Marques e Silva, Lda, um toner para a fotocopiadora dsm615, 

para ficar de reserva, pelo valor de 20,95 €. ___________________________________ 

- Encomendar à empresa Digioffice um toner CF210A (preto), CF211A (azul), CF212A 

(amarelo) e CF213A(magenta), pelo valor de 18,02 € cada. _______________________ 

- Enviar e-mail ao vice-presidente da Câmara Municipal a solicitar informação sobre se 

há interesse em estabelecer uma parceria entre o município e esta autarquia para a 

aquisição e colocação em espaços públicos dos cinzeiros de rua, nesta freguesia, no 

âmbito do resultado do Orçamento Participativo da Matriz, de 2018. _______________ 
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- Iniciar diligencias tendo em vista homenagear, a Título Póstumo, o Cartoonista e 

Escultor Augusto Cid, natural desta Freguesia. _________________________________ 

Ponto 6 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com o 

Padre Marco Luciano, para falar na celebração do Dia do Idoso e do Doente, a realizar 

no dia 07 de abril, em parceria da Paroquia com a Junta de Freguesia. ______________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


