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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
NOVE DE JANEIRO DE DOIS  
MIL E DEZANOVE  

 

_____ Aos nove dias do mês de janeiro 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 ofício sobre o Realojamento das Dutras; 

envio de ofício resposta sobre a requalificação do Beco do Saco; envio de e-mail sobre a 

rubrica das remendagens para 2019. _________________________________________ 

- Da Assembleia Municipal da Horta, envio de ofício com os votos de congratulação e 

louvor. ________________________________________________________________ 

- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio 

de e-mail sobre o envio dos documentos previsionais de 2019; ____________________ 

- Da Adeliaçor, envio de e-mail sobre os projetos de investimento à intervenção – 

PRORURAL +. _________________________________________________________ 

- Da Notária Maria do Ceu Prieto da Rocha Peixoto Decq Mota, envio de ofício a 

solicitar a afixação de edital. _______________________________________________ 

- Do Núcleo de Estudantes do Faial, envio de e-mail sobre a Maratona. ____________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Comunicar à DROAP que os documentos provisionais para 2019 já estão disponíveis 

na pagina de internet da Junta de Freguesia; ___________________________________ 

- Afixar o Edital no placard da Junta de Freguesia recebido da Notária Maria do Ceu 

Prieto da Rocha Peixoto Decq Mota; ________________________________________ 
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- Afixar o cartaz da Maratona de Cartas do Núcleo de Estudantes de Faial, no placard da 

Junta de Freguesia. ______________________________________________________ 

Ponto 4 – Orçamento para aquisição de papel de fotocopia e pastas de arquivo 

morto. ________________________________________________________________ 

- Analisadas as propostas foi deliberado adquirir 6 caixas de papel de fotocopia e 15 

pastas de arquivo morto na Papelaria Telegrafo, por ser a empresa que apresentou as 

melhores de preço. _______________________________________________________ 

Ponto 5 – Orçamento para fornecimento de mini azulejo com heráldica. _________ 

- Deliberado proceder à aquisição de 100 mini azulejos com heráldica da freguesia a 

Paulo Pereira, conforme o orçamento apresentado de 0,90 € cada +23% de IVA. ______ 

Ponto 6 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Concerto de Ano Novo, no Teatro 

Faialense; ______________________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene do Santíssimo 

Salvador; ______________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


