JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
SETE DE DEZEMBRO DE DOIS
MIL E DEZOITO
_____ Aos sete dias do mês de dezembro 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 convite para estar presente na abertura das
atividades de rua, no âmbito do programa “Natal com Tradição”; envio de e-mail sobre
a sessão de fisioterapia a realizar no Centro de Convívio de Seniores; envio de
formulário de candidatura por rubrica 2019, referente aos acordos de execução e
contratos interadministrativos de Delegação de Competências; ____________________
- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio
de e-mail a responder a uma solicitação da Junta de Freguesia, sobre a emissão de
atestado de residência em língua diferente da portuguesa. ________________________
- Da Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça, envio de convite
para estar presente na conferencia “A GUERRA PASSOU POR AQUI: A Horta/Faial
entre 1914/1927”. _______________________________________________________
- Da Capitania do Porto da Horta, envio de e-mail com avisos para concursos de
categoria de oficiais e regime de contrato de praças. ____________________________
- Da JSD Açores, envio de e-mail sobre a campanha Natal Solidário. ______________
- De MeXeTe – Associação Faial em Movimento, envio de e-mail sobre a realização
do evento “KetroKult Christmas powered by MeXeTe”. _________________________
- Do Jornal Incentivo, envio de e-mail sobre a publicidade de natal. _______________
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– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Informar a assistente do centro de convívio de seniores sobre a sessão de fisioterapia a
realizar no âmbito do Projeto Faial Ativo da Câmara Municipal da Horta. ___________
- Afixar o edital da Capitania do Porto da Horta, sobre os concursos de categoria de
oficiais e regime de contrato de praças. _______________________________________
- Proceder à publicidade de Natal no Jornal Incentivo, com 3 publicações em 1/8 pág. _
Ponto 4 – Apoio à Natalidade _____________________________________________
- Considerando que a candidatura de Manuel Silva cumpre todos os requisitos impostos
pelo regulamento de incentivos à natalidade e apoio à família, foi deliberado aprovar a
referida candidatura ao Vale de Compras Bebe. ________________________________
Ponto 5 – Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2019 ________________
- Aprovar as Opções do Plano de Atividades e a Proposta de Orçamento para 2019, no
valor global de 80.640,00 € (oitenta mil, seiscentos e quarenta euros); ______________
Ponto 6 – 4ª Revisão Orçamental __________________________________________
- Aprovar a 4º Revisão Orçamental para incluir a verba recebida da candidatura ao
Fundo Próprio da Câmara Municipal da Horta na importância de 3.512,00 € (três mil
quinhentos e doze euros) para reforço das seguintes rubricas: 07.01.07 – Equipamento
de informática 437,00 € (quatrocentos e trinta e sete euros) e 07.01.08 - Software
informático 3.075,00 € (três mil e setenta e cinco euros). _________________________
Ponto 7 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência, promovido pela APADIF. _______________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no inicio das atividades de rua,
inseridas no programa “Natal com Tradição”. _________________________________
- Solicitar ao Serviço de Desenvolvimento Agrário 40 plantas de azáleas para plantar
em espaços públicos da 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. __________
___________________________________
___________________________________
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