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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

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

 

_____ Aos trinta 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 e-mail a convocar para a assinatura das 

adendas aos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências para 2019; envio de e-mail sobre o programa de reabilitação de 

instalações desportivas 2019. ______________________________________________ 

- Do Condomínio da Boa Vista, envio de e-mail a solicitar informação sobre o 

endereço correto do respetivo condomínio. ____________________________________ 

- Do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, envio de e-mail sobre o Matriz 

Urban Trail. ____________________________________________________________ 

- Da Casa do Povo de Castelo Branco, envio de ofício a convidar os utentes do Centro 

de Convívio de Seniores a participarem no convívio de Carnaval. _________________ 

- De Digioffice, envio de e-mail com preçário de tonners. ________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Dirigir ofício ao Vereador Filipe Menezes a solicitar esclarecimento sobre se o apoio 

do Instituto Português do Desporto e Juventude se aplica na Região Autónoma dos 

Açores visto que na informação recebida está mencionado especificamente o território 

continental; ____________________________________________________________ 

- Manifestar ao Condomínio da Boa Vista o empenho da Junta de Freguesia na 

clarificação do exposto e comunicar que esta autarquia vai remeter à Câmara Municipal 
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da Horta o pedido de informação apresentado pelo Condomínio, por esta autarquia ter 

conhecimento de diferentes interpretações existentes relativamente à identificação 

correta da localização e ser o município a ter competência para a atribuição da 

toponímia no concelho. ___________________________________________________ 

- Encarregar a assistente do centro de convívio de Seniores a obter informação sobre o 

interesse dos utentes na participação no convívio de carnaval para os utentes dos centros 

de convívio do Concelho. _________________________________________________ 

- Comunicar à Câmara Municipal da Horta, o início das ações das rubricas Delegações 

Administrativas e Limpeza de Bermas, Valetas e Caminhos, no quadro dos Acordos de 

Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências para 2019. _ 

- Reunir com o gerente da empresa Lomelino Vieira para falar sobre a colocação das 

floreiras suspensas no centro urbano, no âmbito do projeto Matriz Florida. __________ 

- Articular com a Câmara Municipal da Horta a tipologia e a localização dos cinzeiros 

de rua, no âmbito do Projeto Orçamento Participativo de 2018. ____________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na assinatura da adenda aos Acordos 

de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências do 

Município, para 2019. ____________________________________________________ 

- Participação do executivo numa reunião com a Direção do Grémio Literário Artista 

Faialense, sobre a difícil situação financeira da instituição e sobre a possibilidade de 

desencadear um processo conjunto com a Câmara Municipal da Horta tendo em vista à 

eventual aquisição do edifício para sede da Junta de Freguesia, sem que isso conduza à 

extinção do Grémio. _____________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


