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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
TREZE DE MARÇO DE DOIS  
MIL E DEZANOVE  

 

_____ Aos treze dias do mês de março 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 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail a 

informar que está efetuada a inscrição no concurso Eco-freguesia, freguesia limpa 2019, 

e a enviar a ficha de caracterização no projeto “A Minha Ribeira”. _________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com resposta à solicitação desta Junta 

de Freguesia, sobre algumas ações a promover no Dia Mundial da Árvore. __________ 

- De Rute Gregório, envio de e-mail a agradecer a colaboração com a edição do 

Opúsculo editado no Dia da Freguesia. _______________________________________ 

- Do Clube Automóvel do Faial, envio de e-mail sobre o XXX Rali Ilha Azul/Alem 

Mar. __________________________________________________________________ 

- De Provedoria de Justiça, envio de e-mail sobre o Projeto Demos. _______________ 

- Da AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de e-mail a solicitar a 

cessação do acordo de colaboração em vigor, para a utilização da sede da Junta de 

Freguesia, com efeitos a 31 de Março. _______________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o pedido de informação desta Junta de Freguesia, 

referente à aprovação de Diploma Legislativo; envio de e-mail sobre as candidaturas à 

Universidade Aberta a cursos de licenciatura por acesso específico e para maiores de 23 

anos; __________________________________________________________________ 
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- Da ACRA – Associação dos Consumidores da Região Açores, envio de e-mail 

sobre ações de formação e sensibilização. _____________________________________ 

- Da ERSARA – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos 

Açores, envio de convite para estar presente na Cerimónia Pública de entrega dos 

“Selos de Qualidade da Água para Consumo Humano”. _________________________ 

- Da Adeliaçor, envio de convocatória para Assembleia Geral. ____________________ 

- Da Globalsoft, envio de circular sobre os serviços da empresa. __________________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de edital sobre a entrada 

condicionada de bovinos nos baldios na Ilha do Faial; envio de edital sobre a atividade 

suinícola. ______________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________ 

- Proceder em conformidade com o solicitado pela Secretaria Regional da energia, 

Ambiente e Turismo e enviar a ficha de caracterização do Projeto “A Minha Ribeira”. _ 

- Celebrar o Dia Mundial da Árvore plantando, num espaço publico desta freguesia, 

com a participação de alunos do 2º e 3º ano do ensino básico da CISA, uma árvore 

endémica, “Sanguinho – Frangula azorica”. ___________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Professora Rute Gregório e enviar os exemplares do 

Opusculo, para as entidades indicadas; _______________________________________ 

- Solicitar reunião com AJIFA para falar sobre a cessação do acordo de colaboração em 

vigor com esta Junta de Freguesia. __________________________________________ 

- Afixar o Edital sobre a entrada condicionada de bovinos nos baldios na Ilha do Faial, 

recebido do Serviço de Desenvolvimento Agrário no painel de informação e divulgar 

nos meios de comunicação da Junta de Freguesia. ______________________________ 

- Afixar o Edital sobre a atividade suinícola recebido do Serviço de Desenvolvimento 

Agrário, no painel de informação e divulgar nos meios de comunicação da Junta de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene e na Procissão no 

âmbito da Festividade do Senhor dos Passos; __________________________________ 

- Participação da Tesoureira e da assistente técnica da Junta de Freguesia, na formação 

sobre o SICAFE, na Câmara Municipal da Horta; ______________________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 


