JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
TRES DE JANEIRO DE DOIS
MIL E DEZOITO
_____ Aos três do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, 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 Daniel Dutra Moreira Rafael,
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 sobre o Dia da Defesa Nacional –
envio de edital; envio de convite para assistir à recepção dos Ranchos de Natal; envio de
convite para assistir ao concerto de Natal de Ano Novo.__________________________
- Do Grupo de Cantares Ilha Azul, envio de ofício a disponibilizar a colaboração do
Grupo de Cantares nas atividades da Junta de Freguesia. ________________________
- Da Paróquia da Matriz da Horta, envio de ofício sobre a Visita Pastoral à Freguesia
da Matriz de Sua Exa. Revma., o Sr. D. João Evangelista Pimentel Lavrador, Bispo da
Diocese de Angra. _____________________________________________________
- Da AJIFA, envio de convite para estar presente na sessão de encerramento do Festival
de Curtas C(H)orta. ______________________________________________________
- Da Freguesia da Conceição, envio de boletim informativo “Alagoa”. ____________
- Do Grupo Ecos do Fado, envio de e-mail a solicitar a colaboração para o encontro de
fadistas na ilha do Faial. __________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de ofício sobre o XVI Congresso Nacional da ANAFRE. ______
- Do Grémio Literário Artista Faialense, envio de convite para estar presente no 140º
Aniversário da Instituição. _________________________________________________
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- Da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, envio de ofício
sobre a alteração de horário – PROSA, RECUPERAR e SEI. _____________________
- Do Grupo de Cavaleiros do Faial, envio de ofício a agradecer o apoio no evento
“Passeio Equestre de Natal”. _______________________________________________
- Da SPRHI, envio de e-mail a informar do agendamento da reunião solicitada. ______
- Do Serviço de Ambiente do Faial, envio de e-mail a informar do prazo para o envio
do relatório do Concurso “Eco-Freguesia, freguesia limpa”. ______________________
- Da Casa das Bandeira, envio de orçamento para aquisição de bandeiras. __________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Proceder em conformidade com o solicitado pela Câmara Municipal e afixar o edital
sobre o Dia da Defesa Nacional. ____________________________________________
- Agradecer as felicitações do Grupo de Cantares Ilha Azul e retribuir os Votos de Feliz
Natal e Prospero Ano Novo. _______________________________________________
- Confirmar o encontro com o Sr. Bispo na sede da Junta de Freguesia e confirmar a
presença na Missa de Encerramento da Visita Pastoral. __________________________
- Informar a AJIFA que a Junta se fará representar pelo secretário, Daniel Rafael, na
sessão de encerramento do Festival de Curtas, C(H)orta. _________________________
- Apoiar o Grupo Ecos do Fado na realização do encontro de Fadistas na ilha do Faial,
com o patrocínio de 100,00 €. _____________________________________________
- Renovar a candidatura ao programa SEI da funcionária Marília Borba. ____________
- Confirmar a presença do executivo da Junta de Freguesia na reunião solicitada por esta
autarquia, com o Presidente do Concelho de Administração da SPRHI. _____________
- Proceder conforme o solicitado e enviar o Relatório do Concurso “Eco Freguesia,
Freguesia Limpa”. _______________________________________________________
- Adquirir 3 bandeiras para hastear, uma da Junta de Freguesia, uma da Região e uma
Nacional, à empresa Casa das Bandeiras, conforme o orçamento apresentado. ________
- Procedeu-se, em colaboração com a AJIFA, à reorganização do espaço destinado a
esta Associação. _________________________________________________________
- Confirmar a disponibilidade do executivo para a realização da visita solicitada da
Câmara Municipal à freguesia e preparar um memorando para entregar à CMH. ______
- Informação do presidente da Junta de Freguesia ao Vice-Presidente da Câmara
Municipal sobre o risco de derrocada de um muro em pedra na proximidade do
cruzamento para o Caminho Fundo. _________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no 140º Aniversário do Grémio
Literário Artista Faialense; ________________________________________________
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- Participação do secretário da Junta de Freguesia na sessão de encerramento do Festival
de Curtas (H)orta, da AJIFA. _______________________________________________
_____ 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. __________
___________________________________
___________________________________
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