JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
TRES DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezanove, 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 a responder ao pedido de
informação sobre o Grémio Artista; envio de e-mail sobre o momento cultural do
Projeto Faial Ilha de Tradições. _____________________________________________
- Da Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho da Horta, envio de e-mail
sobre a prorrogação do programa PROSA. ____________________________________
- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de e-mail sobre a participação da
instituição na celebração do Dia do Idoso e do Doente. __________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a campanha de IRS 2018 – atendimento digital
assistido nas juntas de freguesia. ____________________________________________
- De Rafael Construções, envio de proposta para construção de caleira galgável no
caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. ___________________________
- Da Liga Portuguesa Contra o Cancro, envio de pedido de colaboração – campanha
de IRS. ________________________________________________________________
- De Alberto Soares, envio de caderno para assinatura. __________________________
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e solicitar o apoio para a
possível aquisição do edifício do Grémio Artista, e informar o valor da avaliação feita
por iniciativa desta Junta de Freguesia. _______________________________________
- Informar a Câmara Municipal da Horta do interesse desta Junta de Freguesia na
realização de uma noite de chamarritas, se estiver no âmbito do género que o Município
disponibiliza para a Noite Cultural inserida no Projeto FIT – Faial Ilha de Tradições. __
- Dar seguimento aos procedimentos para a prorrogação da prestação de serviço da
funcionária Regina Maria de Medeiros, no quadro do Projeto 29678, do PROSA. _____
- Afixar o cartaz da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no placard da Junta de Freguesia.
- Satisfazer o solicitado pelo senhor Alberto Soares, assinando o seu caderno e enviar
um pin da Junta de Freguesia. ______________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Assinatura do Protocolo de Cooperação entre esta Junta de Freguesia e a Brigada
Animal de Rua do Faial – ABRIGAR, para apoio às atividades desta associação,
nomeadamente pelo bem-estar animal e saúde publica. __________________________
- Participação da funcionaria administrativa e da Tesoureira da Junta de Freguesia, na
formação sobre o SNC-AP, que se realizou nas Lajes do Pico. ____________________
_____ 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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