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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

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

 

_____ Aos 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 ANAFRE, envio de convite para assistir à Sessão Solene Comemorativa do 30º 

aniversário da ANAFRE. __________________________________________________ 

- Da Geral Autarcas Social Democratas, envio de convite para a 1ª Convenção do 

Conselho Estratégico Nacional. _____________________________________________ 

- Da SISDIAS, envio de e-mail sobre o acordo de continuidade, para a atualização dos 

softwares administrativos. _________________________________________________ 

- Do ADC dos Bombeiros Voluntários, envio de pedido de apoio para intercambio de 

Veteranos de Voleibol. ___________________________________________________ 

- De Freguesia de Angústias, envio de e-mail a informar da retoma de funções como 

presidente da Junta de Freguesia de Angústias, José Bagaço. _____________________ 

- Da DROAP, envio de ofício sobre a cooperação financeira – certidão de verbas 

transferidas em 2018. _____________________________________________________ 

- Do Espaço X, envio de orçamento para aquisição de trofeus para o Matriz Urban Trail 

e para caixas de medalhas. _________________________________________________ 

- Da JHN – José Henrique Nunes, envio de orçamento para aquisição de tela, sistema 

de som e projetor. _______________________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio do ofício com a alteração ao Anexo A do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências em vigor, alteração do 
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Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências em vigor e alteração ao 

Anexo A do Acordo e Execução. ___________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

-  Ponderar a solicitação da Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros 

Voluntários do Faial – ADC, para o intercambio de Veteranos de Voleibol; __________ 

- Informar o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta, sobre a existência de uma 

vedação, aparentemente colocada indevidamente, numa área de terreno na extrema norte 

da propriedade do Sr. Clarimundo Baptista. ___________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no encerramento das comemorações 

do Voto Municipal do Senhor Santo Cristo, na Praia do Almoxarife; _______________ 

- Visita do executivo da Junta de Freguesia com o delegado dos serviços sociais da 

Polícia de Segurança Publica à parcela de terreno em que esta autarquia tinha pretensão 

de utilizar para a implantação de um pequeno edifício para o Império União e 

Fraternidade da Ladeira de Santo António. ____________________________________ 

- Visita do Presidente e Tesoureira ao Bairro da Boa Vista para auscultar a opinião dos 

moradores relativamente à Festa de São Pedro. ________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


