JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE
E DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E
DEZOITO
_____ Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 relatório
trimestral - 2º trimestre, das atividades relativas aos acordos de execução e contratos
insteradministrativos de Delegação de Competências. ___________________________
- Da Junta de Freguesia do Salão, envio de convite para estar presente na Cerimónia
de Homenagem ao Dr. António Sebastião Goulart. _____________________________
- Da Direção Geral das Autarquias Locais - DGAL, envio de circular sobre a
elaboração e aprovação dos documentos previsionais das entidades publicas autárquicas
para o ano de 2019. ______________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Proceder de acordo com o solicitado pela Câmara Municipal e enviar o Relatório
referente ao 2º trimestre das atividades relativas aos acordos de execução e contratos
insteradministrativos de Delegação de Competências. ___________________________
- Foi feita uma ponderação sobre o projeto “Música no Coreto”, tendo sido deliberado
fazer anualmente, por princípio, dois concertos musicais, sendo um na Praça da
República e outro no Jardim Florêncio Terra, podendo um destes ser com artistas
exteriores e outro com artistas locais. ________________________________________
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- Promover a realização de uma prova de ciclismo na Matriz, no mês de outubro, que
contemple a subida ao Miradouro do Monte Carneiro. ___________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na sessão solene evocativa do Dia da
Freguesia da Feteira. _____________________________________________________
_____ 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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