JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E
DEZANOVE
_____ Aos onze dias do mês de dezembro 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 com reflexão sobre a
implementação da quinta geração de comunicações moveis; envio de convite para estar
presente na receção aos Ranchos de Natal; envio de convite para estar presente no
Concerto de Ano Novo.
- Da Guarda Nacional Republicana, envio de Auto de Notícia por contraordenação de
processo de canídeo NPCO 2203004300090/19.
- Da Globalsoft, envio de e-mail com notas de crédito referentes à rescisão do contrato.
- Da Direção Estudos e Consultadoria – Norma Açores, envio de e-mail com o
cronograma da Inspeção Técnica de Veículos, para 2020.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Matriz da Horta
 Envio de convite para estar presente na Festa do Santíssimo Salvador;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de convite para estar presente na Missa da meia noite do dia 24 de
dezembro;
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de convite para estar presente no lançamento do livro “Denunciar
Formar Amar”.
______________________________________________________________________
______________________________________________________

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com resposta ao pedido de
colaboração desta Junta de Freguesia para o Parque Infantil da Boa Vista; envio de email sobre a interrupção do Projeto Faial Ativo. ________________________________
- Do Parque Natural do Faial, envio de e-mail a solicitar o envio das guias e-GAR. __
- De Nilzo Fialho – Segurança Social, envio de e-mail sobre a receção à Pessoa Idosa
2019, pela Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na
Cedar’s House. __________________________________________________________
- De Ceramica Lagoa, envio de e-mail com orçamento e maquete da Placa Toponímica
para a identificação da Rua dos Ex-Combatentes. ______________________________
- Da Diretora Regional da Energia, envio de convite para estar presente e divulgar o
IX Encontro com a Eficiência Energética – Transportes Públicos. __________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- No seguimento do e-mail recebido da Câmara Municipal sobre o pedido de
colaboração desta Junta de Freguesia, para o Parque Infantil da Boa Vista, informar que
o referido parque foi construído no quadro do protocolo de delegação de competências
do município; ___________________________________________________________
- Satisfazer o solicitado e enviar informação ao Parque Natural do Faial sobre as ações
realizadas no âmbito do concurso Eco-Freguesias, bem como da emissão de guias eGar.; __________________________________________________________________
- Dar conhecimento à assistente do centro de convívio de seniores da interrupção no
período de natal do Projeto Faial Ativo; ______________________________________
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- Dar conhecimento à assistente do centro de convívio de seniores da receção à pessoa
idosa 2019, pela Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, na Cedar’s House; ________________________________________________
- Realizar o Convívio de Natal que esta Junta de Freguesia promove para os utentes do
Centro de Convívio de Seniores e para os eleitos da Freguesia, no dia 19 de dezembro
(quinta-feira), com almoço pelas 12:30 horas, no Restaurante “Medalhas”. __________
_____ 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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