JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZASSEIS DE MAIO DE DOIS MIL E
DEZOITO
_____ Aos dezasseis dias do mês de Maio 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 e 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 Projeto Faial Ativo e
Solidário – sessão de nutrição; envio de e-mail a solicitar os eventos culturais do mês de
Junho; envio de e-mail sobre o curso de planeamento e gestão de emergência de
proteção civil – nível I; envio de e-mail com o programa de encerramento do Projeto
“Faial Ilha de Tradições”. _________________________________________________
- Do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, envio de e-mail
sobre a Ação de Sensibilização - A Proteção Civil e o Poder Local._________________
- Da Direção Regional dos Assuntos do Mar, envio de oficio sobre a Campanha
Açores Entre-Mares 2018, “Ação de Limpeza da Orla Costeira dos Açores”._________
- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio do programa da Festa de Encerramento
“Nós somos de pequenos cidadãos da ilha”. ___________________________________
- Da Igreja Matriz, envio de convite para estar presente na Missa e Procissão no
âmbito da Solenidade do Corpo de Deus.______________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Confirmar à Câmara Municipal a disponibilidade do Centro de Convívio de Seniores
para terem uma sessão de nutrição, no âmbito do Projeto Municipal Faial Ativo. ______
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- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e indicar os eventos a realizar no
próximo mês de Junho nesta Freguesia, para divulgação na Agenda Cultural do mês de
Junho; _________________________________________________________________
- Proceder em conformidade com o solicitado pela Câmara Municipal e informar as
coletividades vencedoras da freguesia, do calendário da final do Projeto Faial Ilha de
Tradições; _____________________________________________________________
- Tomado conhecimento do ofício do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros
dos Açores, sobre a Ação de Sensibilização - A Proteção Civil e o Poder Local, e
proceder à inscrição do presidente; __________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na entrega de certificados aos
participantes nos Torneios de Jogos Tradicionais realizados pela Associação Desportiva
e Cultural dos Bombeiros da Horta – ADC e assinatura de Protocolo de Cooperação
firmado entre ambas as partes, para apoio às atividades desportivas e recreativas da
referida Associação; _____________________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Desfile Solidário Primavera/Verão
2018, promovido pela organização Mexete; ___________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Procissão em honra de Nossa
Senhora das Angustias; ___________________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião de trabalho promovida
pela Câmara Municipal da Horta, sobre o Desfile da Semana do Mar; ______________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na conferência de Imprensa da
apresentação do Azores Trail Run; __________________________________________
- Participação da Junta de Freguesia no Festival de Sopa, no âmbito do Dia da Escola
Secundária Manuel de Arriaga; _____________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na sessão solene comemorativa do
Dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga; _________________________________
- Participação da tesoureira e do secretário da Junta de Freguesia, numa reunião com o
responsável da empresa Infinity 8, sobre o funcionamento da página da internet da Junta
de Freguesia; ___________________________________________________________
- Visita do presidente da Junta de Freguesia acompanhado do vice-presidente da Câmara
Municipal aos trabalhos em curso da 1ª fase da obra de alargamento do caminho de
acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. ____________________________________
_____ 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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___________________________________
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