JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA
ORDINÁRIA
REALIZADA
EM
DEZASSEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E
DEZOITO
_____ Aos dezasseis dias do mês de agosto 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 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 a solicitar o envio do texto alusivo
ao Corso da Semana do Mar; envio de e-mail com cartaz para divulgação do Dia do
Emigrante – Semana do Mar; envio de convite para assistir ao desfile/atuação
coreográfica das freguesias “Onde o Passado Encontra o Futuro”, da Semana do Mar;
envio de e-mail com a ordem do Desfile da Semana do Mar; envio do convite para
acompanhar a abertura da Torre do Relógio à visitação turística; envio de convite para a
apresentação da campanha ambiental de redução e reutilização de copos, na Semana do
Mar; envio de convite para a abertura do Quiosque do Triangulo, no âmbito das Festas
da 43º Edição da Semana do Mar; envio de convite para participar na missa solene em
honra de Nossa Senhora da Guia, no âmbito do Programa da Semana do Mar. ________
- Da DROAP, envio de e-mail sobre os Fundos do Orçamento do Estado – 3º trimestre
de 2018; envio de ofício a informar da atribuição de 1.822,00 € referentes ao Acordo de
Cooperação Financeira de 2018; envio de Acordo de Cooperação Financeira - 2018. ___
- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail sobre o registo no
site da Delegação Regional. ________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre as medidas de prevenção dos efeitos do calor. __
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- Da Associação de Jovens da Ilha do Faial - AJIFA, envio de e-mail a solicitar a
utilização da sede da Junta de Freguesia, para reunião extraordinária. _______________
- Da Igreja do Carmo, envio de convite para a reabertura da Igreja do Carmo. _______
- De Tiago Mesquita, envio de e-mail a solicitar informação sobre a Bolsa de Estudo. _
- De Francisco Botelho, envio de e-mail com a música do Desfile da Semana do Mar –
Vozes da Primavera. _____________________________________________________
- De Património cultural, envio de e-mail sobre o prolongamento do prazo até 3 de
setembro, para inscrição de iniciativas nas Jornadas Europeias do Património
2018/Partilhar Memórias! 28, 29 e 30 de setembro. _____________________________
- Da Junta de Freguesia do Capelo, envio de e-mail com o cartaz da Festa do
Varadouro. _____________________________________________________________
- Da Capitania do Porto da Horta, envio de e-mail sobre o Concurso de Admissão de
Voluntários para Prestação de Serviço em Regime de Contrato na Categoria de Praças
na Classe de Fuzileiros. ___________________________________________________
- De Patricia & Serra Contabilidade e Gestão, Lda, envio de e-mail a divulgar os
serviços de contabilidade para as autarquias. __________________________________
- De Centro Regional de Artesanato, envio de convite para participar na inauguração
da Mostra de Artesanato na Semana do Mar. __________________________________
- Da Junta de Freguesia da Feteira, envio de convite para participar na Sessão Solene
Comemorativa do Dia da Freguesia. _________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- No seguimento da aprovação do Acordo de Cooperação Financeira de 2018, da
DROAP, foi deliberado adquirir á empresa Marques e Silva: um portátil e um
computador fixo com a respetiva licença do Windows e à empresa SISDIAS, os
seguintes softwares: Programa de Gestão de Canídeos e Gatídeos, Programa de
Correspondência, Programa de Gestão de Inventário, Programa de Gestão de Atas,
Programa de Gestão Documental e Programa de Tesouraria. Foi ainda deliberado
requerer à Câmara Municipal a aplicação do fundo próprio, no quadro do acordo de
execução e contrato inter-administrativo de delegação de competências, para a
comparticipação financeira à aquisição dos equipamentos adquiridos no quadro do
Acordo de Cooperação Financeira da DROAP 2018. ____________________________
- Responder a Tiago Mesquita de acordo com o previsto no Regulamento da Bolsa de
Estudo. ________________________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
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- Participação do presidente da Junta de Freguesia na abertura da Torre do Relógio à
visitação turística; _______________________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reabertura da Igreja do Carmo; __
- Reunião do presidente da Junta de Freguesia com o músico Filipe Fonseca para falar
sobre o Projeto “Música no Coreto”; _________________________________________
- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na
abertura oficial da 43º Edição da Semana do Mar; ______________________________
_____ 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. __________

___________________________________
___________________________________

3

