JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM CINCO
DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZANOVE
_____ Aos cinco dias do mês de maio 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 informar da transferência de
7.750,00 €, referentes a acordos de execução e contratos interadministrativos; envio de
e-mail sobre o Projeto Faial Ativo – Hidroginástica e atividade física no Centro de
Convívio. ______________________________________________________________
- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio
de ofício sobre a eficácia externa dos regulamentos. ____________________________
- Da Delegação Regional da ANAFRE, envio de e-mail sobre a Formação SNC-AP e
Contratação Publica. _____________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o Concelho de Ministros para a integração das
Comunidades Ciganas – RCM nº 154-2018, 29 novembro de 2018. ________________
- Do Fórum Serviço Regional de Saúde, envio de circular com divulgação do Fórum
Serviço Regional de Saúde. ________________________________________________
- De Gracinda Assis, envio de e-mail a abordar a possível parceria/colaboração com a
Chef. Patricia Cheio do blog “Food with a meaning”. ___________________________
- De Carmo Wood, envio de orçamento para o fornecimento de rails de proteção em
madeira para o caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. _______________
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- Da Inspeção Regional das Atividades Económicas, visita de inspeção da IRAE e
respetivas recomendações sobre as condições de segurança do Parque Infantil do Bairro
da Boavista, de acordo com a legislação em vigor. ______________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Informar a assistente do centro de convívio de seniores do encerramento temporário da
atividade física e da hidroginástica, no âmbito do Projeto Faial Ativo, da Câmara
Municipal da Horta; ______________________________________________________
- Afixar no placard de informação da Junta de Freguesia o cartaz do Fórum Serviço
Regional de Saúde; ______________________________________________________
- Colocação de prumos em madeira para sinalizar áreas de risco na circulação rodoviária
no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. _________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião na Câmara Municipal
da Horta, sobre o Fundo Próprio, relativo à reabilitação do Caminho Fundo; _________
- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com a
Professora Diva, sobre o Desfile da Semana do Mar; ____________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de encerramento do
Projeto FIT – Faial Ilha de Tradições; ________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Procissão em honra de Nossa
Senhora das Angústias; ___________________________________________________
_____ 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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