JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E UM DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZOITO
_____ Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 ofício com informação da transferência de
9.300,00 € (nove mil e trezentos euros) referentes ao Acordo de Execução e Contratos
Interadministrativos de Delegação de Competências; envio de edital com o
condicionamento do transito no Caminho Fundo. _______________________________
- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio
de e-mail sobre o recurso ao crédito pelas Freguesias da Região Autónoma dos Açores.
- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de edital sobre a atividade
suinicola. ______________________________________________________________
- Do Tribuna das Ilhas, envio de e-mail com a tabela de publicidade de Natal. _______
- Da JS Faial, envio de e-mail sobre o Projeto “Um Brinquedo, Um Sorriso”. ________
- Do A.D.C. doa Bombeiros Voluntários, envio de pedido de apoio para a Festa de
Natal do Bombeiro. ______________________________________________________
- Da Resiaçores – Gestão de Resíduos dos Açores, envio de e-mail sobre a Sessão de
Prevenção de Resíduos. ___________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Afixar e divulgar no Facebook da Junta de Freguesia o edital recebido do Serviço de
Desenvolvimento Agrário sobre a atividade suinícola. ___________________________
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- Publicitar no destacável de Natal, do Jornal Tribuna das Ilhas, um espaço de rodapé, a
preto e branco. __________________________________________________________
- Proceder conforme o solicitado pela Juventude Socialista do Faial no âmbito do
Projeto “Um Brinquedo, Um Sorriso” e indicar o nome de 5 crianças carenciadas da
Freguesia. ______________________________________________________________
- Deliberado conceder um apoio para o Jantar de Natal do ADC dos Bombeiros
Voluntários no valor de 50,00 €; ____________________________________________
- Realizar o almoço convívio de Natal com os utentes que frequentam o Centro de
Convívio de Seniores e com os eleitos da Freguesia e cônjuges, no dia 13 de Dezembro.
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia na sessão de esclarecimentos sobre os
direitos dos consumidores, promovida por esta autarquia; ________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na inauguração de alguns espaços
remodelados e uma sala de informática na Casa de Infância de Santo António; _______
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na inauguração do Centro Municipal
de Marcha e Corrida, no Parque da Alagoa; ___________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no VI Encontro de Coros de Santa
Cecília, na Igreja do Carmo; _______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene de Santa Cecília, na
Igreja Matriz do SSmo. Salvador da Horta. ____________________________________
_____ 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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