JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM TRES
DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZOITO
_____ Aos três dias do mês de outubro 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 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 com o edital relativo à realização
do Triangle Adventure; envio de e-mail a informar do inicio da atividade física, no
âmbito do Projeto Faial Ativo e Solidário; envio de e-mail a solicitar informação sobre
o valor existente na rubrica das remendagens, no âmbito dos Contratos
Interadministrativos e Acordos de Execução da Delegação de Competências. ________
- De Tieres Vieira, envio de e-mail sobre a desratização e o fornecimento de isco
rodenticida a agricultores. _________________________________________________
- Da Liga Portuguesa Contra o Cancro, envio de circular com divulgação de
peditório nacional 2018. __________________________________________________
- Da AJIFA, envio de e-mail a solicitar a utilização da sala para reunião extraordinária
- Da Direção Regional do Ambiente, envio de devolução do Acordo de Colaboração
entre a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo e esta Junta de Freguesia
- De Mariana Lopes, envio de e-mail a solicitar o empréstimo do Capote. __________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Divulgar o edital recebido da Câmara Municipal da Horta, relativo à realização do
Triangle Adventure, no site de internet e no Facebook da Junta de Freguesia; ________
- Tratar do assunto relativo ao valor existente na rubrica das remendagens, diretamente
com o Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta; __________________________
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- Publicitar a informação recebida do Serviço de Desenvolvimento Agrário sobre o
fornecimento de isco rodenticida a agricultores, no site de internet e no Facebook da
Junta de Freguesia. ______________________________________________________
- Afixar o cartaz da Liga Portuguesa Contra o Cancro no placard da Junta de Freguesia;
- Autorizar a utilização da sala superior para reunião extraordinária da AJIFA. ______
- Solicitar orçamentos para a execução das ações e dos trabalhos relativos ao estipulado
no Acordo de Colaboração da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, no
âmbito do projeto “A Minha Ribeira” e do concurso Eco-freguesia, freguesia limpa
2018. Produzir uma placa em PVC para sinalizar aviso de “não deposição de lixo no
local” e produzir Flyers a distribuir pelas escolas do ensino básico da freguesia, e um
folheto informativo a distribuir via CTT pelas moradias da freguesia. _______________
- Satisfazer o solicitado por Mariana Lopes e emprestar o Capote. _________________
Ponto 4 – Bolsas de estudo. _______________________________________________
- Analisar as candidaturas apresentadas tendo em conta os critérios definidos no
regulamento de atribuição das bolsas de estudo, e solicitar documentos em falta a duas
candidatas, para apreciação final. ___________________________________________
_____ 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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