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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
TRINTA E UM DE JULHO DE DOIS MIL E  
DEZANOVE  

 

_____ Aos trinta e um 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 e-mail a solicitar o envio de justificativos 

de despesa relativas aos contratos interadministrativos e acordos de execução; envio de 

e-mail com editais de divulgação de canídeos alojados no canil municipal; envio de e-

mail sobre a formação – Treino de Competências para a Intervenção na Prevenção das 

Adições; envio de e-mail com listagem dos proprietários do caminho fundo – artéria 

circundante no Monte Carneiro; envio de convite para estar na cerimónia de abertura 

oficial da 44º edição da Semana do Mar; envio de convite para estar na Missa Solene e 

na Procissão em honra de Nossa Senhora da Guia; envio de convite do Dia do 

Emigrante para divulgação; envio de convite para estar presente na abertura do 

Quiosque do Triangulo, no âmbito da 44ª edição da Semana do Mar. _______________ 

- Da Urbhorta, envio de e-mail com o alinhamento do Desfile da Semana do Mar 2019 

“Faial Um Oceano de Música”; envio de e-mail a solicitar o texto correspondente ao 

tema atribuído “Saxofone”; envio de e-mail com a minuta do texto a enviar sobre o 

Desfile da Semana do Mar. ________________________________________________ 

- Da SISDIAS, envio de e-mail com a autorização de alteração de transferência 

bancaria. _______________________________________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o PEPAL – 6ª edição - 2ª fase – apreciação de 

pré-candidaturas; envio de e-mail sobre a consulta ANACOM – Revisão dos objetivos 
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de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviço; envio de e-mail sobre a 

iniciativa “Portugal Chama. Por Si. Por Todos”. _______________________________ 

- Da Globalsoft, envio de e-mail sobre os valores pendentes. _____________________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de Edital sobre a atividade 

suinícola; envio de e-mail sobre a divulgação de declarações de retificação para os 

calendários venatórios das Ilhas São Jorge e Pico. ______________________________ 

- Do Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, envio de e-mail sobre as 

Queimas. ______________________________________________________________ 

- Do Instituto de Segurança Social dos Açores, envio de e-mail sobre a divulgação de 

pedido do OMA – elaboração de figurinos para espetáculo de dança, na Semana do Mar, 

elaborado pelos utentes do Centro de Convívio. ________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Solidariedade Social, envio de e-mail sobre o programa 

para melhorar a acessibilidade nas residências das pessoas com mobilidade reduzida. __ 

- Da Ordem dos Engenheiros, envio de circular sobre a obrigatoriedade da posse de 

título profissional de engenheiro técnico para a prática de atos de engenharia. ________ 

- De João Luís de Oliveira Pereira, envio de convite parta estra presente no 

lançamento do livro que contem “Outras Histórias”. ____________________________ 

- Do Império de Sant’Ana, envio de convite para as Sopas do Espírito Santo. _______ 

- Da Câmara Comércio e Indústria da Horta, envio de convite para estar presente na 

Sessão de Abertura da XIV Expo Mar. _______________________________________ 

- De Fernando Mendes, envio de e-mail sobre a formação – Treino de Competências 

para a Intervenção na Prevenção das Adições. _________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder de acordo com o solicitado pela Câmara Municipal da Horta e enviar os 

comprovativos de despesa relativas aos contratos interadministrativos e acordos de 

execução de Delegação de Competências. ____________________________________ 

-  Inscrever a tesoureira e a assistente técnica da Junta de Freguesia na formação 

promovida pela Câmara Municipal da Horta “Treino de Competências para a 

Intervenção na Prevenção das Adições”. ______________________________________ 

- Afixar no placard informativo da Junta de Freguesia o edital recebido da Câmara 

Municipal com a divulgação de canídeos alojados no canil municipal. ______________ 

- Afixar no placard infirmativo da Junta de Freguesia o convite da Câmara Municipal 

para o Dia do Emigrante, no âmbito da 44ª edição da Semana do Mar. ______________ 

- Afixar no placard informativo da Junta de Freguesia o edital recebido do Serviço de 

Desenvolvimento Agrário do Faial, sobre a atividade suinícola. ___________________ 
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- Confirmar a presença do presidente da Junta de Freguesia no lançamento do livro 

“Outras Histórias” de João Luis de Oliveira Pereira e adquiri um exemplar do livro. ___ 

- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia a informação recebida do 

Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores, sobre as queimadas. _______________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do Presidente e da Tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com o 

Vice-Presidente da Câmara Municipal sobre o Fundo Próprio – Caminho Fundo. _____ 

- Participação da Tesoureira e da Assistente Técnica da Junta de Freguesia numa 

formação promovida pela Câmara Municipal sobre o treino de competências para a 

intervenção na prevenção das adições. _______________________________________ 

_____ 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. __________ 

___________________________________ 

___________________________________ 


