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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A CINCO 
DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, 

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, respetivamente, 

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 toponímia – atribuição de 

nome “Rua Nova da Boavista” a uma rua do Bairro da Boavista.; envio de e-mail com 

pedido de colaboração na identificação das vias municipais cuja limpeza e manutenção 

está a cargo desta Junta de Freguesia na freguesia. ______________________________ 

- Da Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça, envio de ofício 

sobre a corrente de solidariedade “O desejo de um menino com cancro”. ____________ 

- Da Igreja de Pedro Miguel, envio de convite para estar presente no lançamento da 1ª 

Pedra da Obra de Construção da Nova Igreja Paroquial de Pedro Miguel. ____________ 

- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de e-mail com a apresentação do 

novo Conselho Executo da ESMA. __________________________________________ 

- Da Adeliaçor, envio de e-mail com cartaz sobre as candidaturas MAR2020, para 

divulgação. _____________________________________________________________ 

- De Elsa Leal, envio de e-mail a solicitar informação sobre a recolha de monstros e 

entulhos na freguesia. ____________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e enviar a planta de localização das vias 

municipais cuja limpeza e manutenção está a cargo desta Junta de Freguesia, no quadro 

do protocolo de Delegação de Competências do Município; ______________________ 
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- Agradecer o convite da Igreja de Pedro Miguel para estar presente no lançamento da 1ª 

Pedra da Obra de Construção da Nova Igreja Paroquial de Pedro Miguel, e informar que 

não será possível comparecer devido a outros compromissos já assumidos para a mesma 

data; __________________________________________________________________ 

- Agradecer a comunicação da Escola Secundária Manuel de Arriaga com a 

apresentação do novo Conselho Executivo e desejar os maiores sucessos nos cargos 

para que foram eleitas, disponibilizando esta junta de freguesia a cooperação 

institucional para o que seja útil em prol da comunidade escolar que esse 

estabelecimento de ensino serve; ____________________________________________ 

- Divulgar nos meios digitais da Junta de Freguesia (facebook e página) a informação 

recebida da Adeliaçor, sobre as candidaturas MAR2020; _________________________ 

- Responder com os devidos esclarecimentos ao pedido de informação recebido da Sra. 

Elsa Leal, sobre a recolha de monstros e entulhos na freguesia. ____________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


