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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

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

 

_____ Aos trinta 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 Câmara Municipal da Horta, envio de Protocolo de Cooperação Financeira 

nº31/2019. ______________________________________________________________ 

- Da APADIF, envio de convite para estar presente na Sessão Solene Comemorativa do 

26º Aniversário da Associação. ______________________________________________ 

- Da Freguesia da Ribeirinha, envio de convite para estar presente nas Comemorações 

dos 100 anos do Farol da Ribeirinha. __________________________________________ 

- Do SIAC, envio de dados de acesso ao SIAC e do manual de utilização da aplicação. __ 

- Do Serviço Regional de Estatística dos Açores, envio de e-mail sobre o 

recenseamento agrícola de 2019 – recrutamento de entrevistadores. _________________ 

- Da Escola Profissional da Horta, envio de Convite para a Sessão Solene do Dia da 

Escola. _________________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Foi deliberado abrir concurso para a prestação de serviços anual da limpeza e 

manutenção de caminhos a realizar no quadro do protocolo de delegação de competências 

do Município. Mais foi deliberado dirigir informação a várias empresas da especialidade 

a informar da abertura do concurso e divulgar nos meios de comunicação da Junta de 

Freguesia. _______________________________________________________________ 
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- Solicitar uma reunião ao Presidente da Camara Municipal da Horta para tratar de 

assunto relacionado com transporte escolar. ____________________________________ 

- Dirigir convite aos líderes dos partidos representados na assembleia de freguesia para 

assistirem à prova e participarem no convívio da entrega de prémios da prova de ciclismo 

“Rampa da Matriz”. _______________________________________________________ 

- Envio de e-mail à Câmara Municipal a solicitar a colaboração para a poda de árvores 

junto ao Recinto Desportivo da Boa Vista. _____________________________________ 

- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o Edital recebido do Serviço 

Regional de Estatística dos Açores, sobre o recrutamento de entrevistadores para o 

recenseamento agrícola de 2019. _____________________________________________ 

- Enviar e-mail á Câmara Municipal a sugerir que esta Junta de Freguesia se associe ao 

Programa “Natal com Tradição”, promovendo um Concerto com um Duo, na tarde do dia 

14 de dezembro, no Largo Duque D’Ávila e Bolama, tendo por objetivo dinamizar a área 

do comércio tradicional na época de Natal; _____________________________________ 

- Enviar e-mail ao Vice-Presidente da Câmara Municipal a informar que foram 

estabelecidos todos os contatos com os proprietários dos prédios da área de intervenção 

da 1ª fase da requalificação do Caminho Fundo, sem objeções na cedência das parcelas de 

terreno necessárias para o alargamento da via, para preparação do início dos trabalhos, no 

quadro do Fundo Próprio Municipal. __________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. _______________________________________________ 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com o Conselho Executivo da Escola 

Básica Integrada da Horta, para tratar de assuntos de interesse de alguns fregueses, 

nomeadamente de transporte escolar, e disponibilizar a cooperação; _________________ 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com a Direção da Escola Profissional da 

Horta, sobre o pedido de colaboração solicitado pela Escola, e disponibilizar a 

cooperação. _____________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


