JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS
MIL E DEZOITO
_____ Aos vinte e um dias do mês de Março 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, através de videochamada. ___________________________
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 momento cultural, do FIT;
envio de e-mail sobre o Projeto FIT; envio de convocatória para a reunião de preparação
do Desfile da Semana do Mar; _____________________________________________
- Da AJIFA, envio de e-mail com o cartaz “Música no Coreto”, envio de e-mail a
solicitar reunião sobre o Concerto “Música no Coreto”. __________________________
- Da Direção Regional do Orçamento e Tesouro, envio de ofício sobre o prédio
urbano, sito ao Beco do Saco, nº 14, Freguesia da Matriz, Concelho da Horta – artº
477/Matriz. ____________________________________________________________
- Da Direção Regional da Juventude, envio de convite para estar presente na sessão de
apresentação da Plataforma Electrónica do Programa Voluntariado Jovem. __________
- Da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, envio de convite para Concerto
Cinema, no âmbito das comemorações do 160º aniversário. ______________________
- Da Venerável Ordem Terceira do Carmo, envio de pedido de tinta para pintura do
interior do Convento do Carmo. ____________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o Fundo Ambiental – economia circular em
Freguesias; envio de e-mail sobre a prestação electrónica de contas do exercício de
2017. _________________________________________________________________
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- Da Globalsoft, envio de e-mail sobre a rescisão dos contratos de prestação de serviços
de apoio à contabilidade da Globalsoft, por parte da Junta de Freguesia. _____________
- Da Intrum, envio de oficio para pagamento de faturas das Grenke, relativo à rescisão
dos contratos com a Globalsoft. ____________________________________________
- Do Tribuna das Ilhas, envio de e-mail sobre a publicidade de Páscoa. ____________
- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de e-mail sobre a
desratização e fornecimento de isco. _________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Indicar à Câmara Municipal o dia 13 de Abril, pelas 21:00 horas, no Grémio Literário
Artista Faialense, para a Noite Cultural, com Chamarritas, no âmbito do Projeto FIT. __
- Indicar à Câmara Municipal, até 31 de Março os prémios do FIT. _________________
- Desencadear contatos com a Teresa Barradas e com o Professor Vítor Rui Dores, para
preparar a representação da Freguesia, de acordo com o definido na reunião de
preparação do Desfile da Semana do Mar, realizada na Câmara Municipal. __________
- Realizar o Concerto “Música no Coreto”, em parceria com a AJIFA, no dia
14/04/2018, pelas 21:00 horas, no Coreto da Praça da República. __________________
- Publicitar no Semanário Tribuna das Ilhas, em rodapé a preto e branco, a publicidade
de Páscoa, na importância de 45,00 €. ________________________________________
- Divulgar a informação recebida do Serviço de Desenvolvimento Agrário sobre a
desratização e fornecimento de isco a agricultores, na página do Facebook da Junta de
Freguesia. ______________________________________________________________
- Exercer o contraditório à comunicação da Globalsoft, expondo as razões da Junta de
Freguesia para a comunicação da rescisão dos Contratos de Prestação de Serviços de
apoio à contabilidade firmados entre esta empresa e esta autarquia. ________________
- Fornecer à Ordem Terceira do Carmo, ___ baldes de tinta, para as obras de restauro da
Igreja do Carmo, no âmbito do apoio desta Junta de Freguesia às obras de restauro em
curso. ________________________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. _____________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião na Câmara Municipal,
sobre o Desfile da Semana do Mar; __________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com a Brigada Animal
de Rua do Faial – ABRIGAR. ______________________________________________
- Decidir sobre a entrega de produtos alimentares, produto da inscrição dos participantes
no Urban Trail Matriz, a uma Instituição de Solidariedade Social __________________
_____ 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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