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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

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

 

_____ Aos quatro dias do mês de setembro 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: _______________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail sobre a cedência de plantas; ________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com a minuta da convocatória para 

a reunião de delegados dos partidos políticos para designação dos membros das mesas 

eleitorais e com os mandatários das listas concorrentes; envio de e-mail com o 

desdobramento das Assembleias de Voto relativas à Eleição da Assembleia da 

República; envio de e-mail com a prorrogação do prazo de condicionamento de transito 

no Caminho Fundo; ______________________________________________________ 

- Da Globalsoft, envio de e-mail sobre a rescisão de contrato com a Globalsoft. ______ 

- De Vanessa Melo, envio de e-mail com pedido de colaboração em projeto de 

investigação da Universidade dos Açores. ____________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Divulgar o edital com a prorrogação do prazo de condicionamento de transito no 

Caminho Fundo, recebido da Câmara Municipal, no placard e nos meios de 

comunicação da Junta de Freguesia; _________________________________________ 

 

 

 



 2 

- Marcação de reunião para o dia onze de setembro, pelas vinte e trinta horas, com os 

delegados dos partidos políticos, para designação dos membros das mesas eleitorais, 

para a Eleição da Assembleia da República e proceder às respetivas convocatórias. ____ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia numa reunião com o Sr. Padre Marco 

Luciano, para assinatura do Protocolo de Cooperação entre esta Junta de Freguesia e a 

Ordem Terceira do Carmo, para apoio às atividades de âmbito social e cultural do 

Centro Pastoral Padre Marco Luciano, e tratar de outros assuntos do interesse de ambas 

as partes; ______________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


