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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM   
QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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 e 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 

7.945,00 € (sete mil novecentos e quarenta e cinco euros), referentes a acordos de 

execução e contratos inter-administrativos de Delegação de Competências; envio de e-

mail com edital de condicionamento do transito – Rua Visconde Leite Perry; envio de 

edital para divulgação de canídeo que se encontra no canil municipal. ______________ 

- Da GNR – Guarda Nacional Republicana, envio de e-mail de apresentação de 

cumprimentos do novo Comandante do Destacamento da Horta. ___________________ 

- Da Fregal, envio de e-mail sobre o apoio no envio de informação de descongelamento 

de carreiras. ____________________________________________________________ 

- Da DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais, envio de e-mail sobre o 

acompanhamento no processo de descongelamento de carreiras. ___________________ 

- Da Junta de Freguesia dos Flamengos, envio de convite para estar presente nas 

comemorações do Dia da Freguesia. _________________________________________ 

- Do Ministério da Administração Interna, envio de ofício sobre as alterações à Lei 

do Recenseamento Eleitoral – Lei nº 47/2018, de 13 de Agosto. ___________________ 

- Do Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de ofício sobre a alteração 

do prazo de candidatura à seca. _____________________________________________ 
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- Da ANAFRE, envio de e-mail com informação relativa à Lei 51/2018, de 16 de 

agosto que altera a Lei das Finanças Locais. ___________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Afixar no placard da Junta de Freguesia e publicitar no Facebook e na página da 

internet da Junta de Freguesia o edital com o condicionamento do transito na Rua 

Visconde Leite Perry. ____________________________________________________ 

- Afixar no placard da Junta de Freguesia o edital de divulgação de canídeo que se 

encontra no canil municipal. _______________________________________________ 

- Agradecer a comunicação do novo Comandante do Destacamento da Horta da GNR – 

Guarda Nacional Republicana e disponibilizar a cooperação desta Junta de Freguesia. _ 

- Remeter à Câmara Municipal o processo relativo ao Acordo de Cooperação Financeira 

com a Vice-presidência do Governo Regional, para efeito da comparticipação do 

Município, no quadro do Apoio Municipal ao Investimento nas freguesias (Fundo 

Próprio). _______________________________________________________________ 

- Promover os procedimentos em conformidade com a recente alteração legislativa para 

o descongelamento de carreiras relativa à Assistente Técnica do Quadro de pessoal da 

Junta de Freguesia. ______________________________________________________ 

- Falar com o presidente da Sociedade Amor da Pátria sobre o convívio a realizar com 

os participantes no Desfile da Semana do Mar. _________________________________ 

- Pedir orçamentos a várias empresas para a roça e limpeza das bermas da Ribeira no 

limite norte da Freguesia, no quadro da candidatura ao Projeto “A Minha Ribeira” do 

programa “Eco-Freguesia, Freguesia Limpa”. _________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na comemoração do Dia da Freguesia 

da Feteira; _____________________________________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia no convívio de verão com os utentes 

do centro de convívio sénior; _______________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


