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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
DEZASSETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE  

 

_____ Aos dezassete dias do mês de outubro 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 Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio de e-mail 

sobre os Fundos de Orçamento de Estado – 4ª trimestre de 2019; envio de e-mail sobre 

o Acordo de cooperação Financeira 2019; ____________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, devolução do Acordo de 

Colaboração entre a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo e esta Junta 

de Freguesia. ___________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas, envio de convite para a 

assinatura do auto de consignação da reabilitação e beneficiação do troço da E.R. nº 1-2ª 

Ribeira do Cabo e Largo Jaime de Melo. _____________________________________ 

- Da Guarda Nacional Republicana, envio de auto de notícia por contraordenação de 

canídeo NPCO 2203004300070/19. _________________________________________  

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de proposta de alteração aos contratos 

interadministrativos e acordos de execução para 2020; envio de e-mail sobre a 

campanha de desratização do Concelho da Horta; envio de convite para participar nas 

comemorações do Dia Municipal Viver em Igualdade; envio de ficha de inscrição para 

o Dia Municipal Viver em Igualdade. ________________________________________ 

- Da Delegação Regional da ANAFRE, envio de convocatória para a Assembleia 

Geral. _________________________________________________________________ 
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- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o XVII Congresso Nacional da ANAFRE. _____ 

- Da Divisão de Ação Social do Faial, envio de ficha de inscrição no Festival Interage; 

envio de e-mail sobre o Programa Anos Incríveis – Crianças em idade pré-escolar. ____ 

- Ouvidoria da Horta, envio de convite para participar na Festa de Santa Cecília. ____ 

- Da AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de convite para estar 

presente na IV Edição do C(H)orta – Festival de Curtas do Faial. __________________ 

- Da Associação de Andebol da Ilha do Faial, envio de e-mail sobre uma atividade de 

andebol a realizar no Bairro da Boa Vista. ____________________________________ 

- Bolsas de Estudo Universitárias. _________________________________________ 

- De Barbara Goulart, envio de resposta à solicitação desta Junta de Freguesia, 

relativamente a outras bolsas de estudo. ______________________________________ 

- De Cristina Carvalho envio de resposta à solicitação desta Junta de Freguesia, 

relativamente a outras bolsas de estudo. ______________________________________ 

- De Daniela Silva, envio de resposta à solicitação desta Junta de Freguesia, 

relativamente a outras bolsas de estudo. ______________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________ 

- Face à resposta da Direção Regional da Organização e Administração Publica, a 

informar que a candidatura ao acordo de cooperação financeira assinado entre a 

DROAP e esta Junta de Freguesia, não contempla a aquisição de coluna de som móvel, 

pelo que foi deliberado adquirir o cofre; ____________________________________ 

- Dar início às ações relativas ao acordo de colaboração assinado entre a Secretaria 

Regional da Energia, Ambiente e Turismo e esta Junta de Freguesia, relativamente ao 

projeto “A Minha Ribeira” e ao programa “Eco-freguesia, Freguesia Limpa”; ________ 

- Desencadear o processo relativo ao Auto de Notícia por Contraordenação de canídeo 

NPCO 2203004300070/19 da Guarda Nacional Republicana, e nomear para instrutor do 

referido processo, o presidente da Junta de Freguesia, Laurénio Tavares; ____________ 

- Aceitar a proposta de alteração aos contratos interadministrativos e acordos de 

execução de Delegação de Competências da Câmara Municipal da Horta, e enviar a 

respetiva declaração de aceitação dos atos delegados nesta Junta de Freguesia; _______ 

- Programar a ação de desratização nesta freguesia, tendo em conta a informação 

recebida da Câmara Municipal da Horta; _____________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Divisão de Ação Social do Faial e enviar a ficha de 

inscrição com o número de utentes que frequentam o centro de convívio, que irão 

participar no Festival Interage; ____________________________________________ 

- Proceder à elaboração de Edital em conformidade com o Regulamento de Atribuição 

de Bolsas de Estudo, comunicar por e-mail aos candidatos, e divulgar na página de 
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internet da Junta de Freguesia, ficando os candidatos classificados da seguinte forma: 1º 

Barbara Goulart Vargas, 2º Daniela Patricia Câmara Faria Madruga da Silva, 3º Cristina 

Alexandra Soares Carvalho. _______________________________________________ 

- Devido à venda do edifício do Grémio Literário Artista Faialense e na sequência dos 

contatos estabelecidos com a Ordem Terceira do Carmo, o Centro de Convívio de 

Seniores passará a funcionar a partir do dia 05 de Novembro no Centro Pastoral Padre 

Marco Luciano da Rosa Carvalho, no quadro do protocolo de cooperação a estabelecer 

entre ambas as partes; ____________________________________________________ 

- Realizar, em parceria com a Delegação da Associação de Ciclismo dos Açores, a 2ª 

edição da prova de ciclismo “Rampa da Matriz” no próximo dia 02 de novembro, este 

ano com o prolongamento da subida da Rua de Sant’Ana, em duas mangas, numa 

extensão de 330 mts. Mais foi deliberado atribuir à edição deste ano o trofeu “Gaspar 

Neves”; _______________________________________________________________ 

- Abrir concurso para a prestação de serviços de limpeza e manutenção de bermas, 

valetas e caminhos na freguesia; ____________________________________________ 

- Propor à Globalsoft, para a resolução do diferendo relativo à rescisão do contrato de 

prestação de serviços, efetuado por esta Junta de Freguesia em Dezembro de 2017, o 

pagamento de 50% respeitante ao valor indicado como divida pendente. ____________ 

Ponto 6 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Reunião do presidente e do secretario da Junta de Freguesia com carpinteiro para a 

reparação de equipamentos no Parque Infantil da Boa Vista; ______________________ 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com o 

Padre Marco Luciano, sobre o futuro funcionamento do Centro de Convívio de 

Seniores; ______________________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações dos 90 Anos da 

Congregação das Irmãs Franciscanas na ilha do Faial. ___________________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 


