JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
OITO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZANOVE
_____ Aos oito 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 e-mail a solicitar dados para o “Índice de
Sustentabilidade”; envio de edital com a designação dos membros das mesas da
Assembleia de Voto – Eleição para o Parlamento Europeu; envio de e-mail a confirmar
a alteração da hora, da realização do momento cultural, do Projeto FIT – Faial Ilha de
Tradições; envio de convite para a cerimónia comemorativo do 100º Aniversário da 1ª
Travessia Aérea do Atlântico Norte. _________________________________________
- Da Adeliaçor; envio de documentação relativa às candidaturas do Mar2020. _______
- Da ACRA, envio de confirmação da realização das sessões de esclarecimentos sobre o
“Endividamento” e “Comércio Eletrónico e Compras à Distância”. ________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o Aviso nº 6519/2019, de 9 de abril, com o
programa Economia Circular em Freguesias (JUNTA +). ________________________
- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mails sobre a
Assembleia Geral na ilha Graciosa; envio de e-mails sobre o Decreto-Lei nº 57/2019, de
30 de abril, que concretiza a transferência de competências dos municípios para órgãos
das freguesias. __________________________________________________________
- Da Museu da Horta, envio de convite para estar presente na abertura da exposição “A
métrica do destino”. ______________________________________________________
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- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de convite para estar presente na
abertura dos XXX Jogos Desportivos Escolares 2019. ___________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e enviar a informação para a elaboração
do “Índice de sustentabilidade”; ____________________________________________
- Afixar no placard da Junta de Freguesia o edital com a designação dos membros das
mesas da Assembleia de Voto – Eleição para o Parlamento Europeu; _______________
- Pedido de colaboração à Câmara Municipal, para o levantamento topográfico da área
da possível construção do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo António; _
- Solicitação à Câmara Municipal de interdição do trânsito no caminho de acesso ao
Miradouro do Monte Carneiro, devido ao início da 2ª fase da obra de alargamento da
via, com a construção de valeta galgável. _____________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas cerimónias do XVIII Dia
Municipal do Bombeiro; __________________________________________________
- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na
reunião sobre a realização do Azores Trail Run; ________________________________
- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na
sessão de abertura dos XXX Jogos Desportivos Escolares 2019; ___________________
- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia na sessão de divulgação dos apoios
disponíveis ao abrigo do Mar2020, da Adeliaçor; _______________________________
_____ 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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