JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
DEZANOVE
_____ Aos onze dias do mês de setembro 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 Direção Regional de Organização e Administração Pública, envio de ofício
com o Acordo de Cooperação Financeira 2019. ________________________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com a informação sobre o início
do projeto Faial Ativo – atividade física e hidroginástica; envio de edital relativo à
interrupção do transito na Rua de São Joao, no âmbito da Requalificação Urbana da
Frente Mar da Cidade da Horta. ____________________________________________
- Do Partido Socialista, envio de e-mail com a informação do representante do PS na
reunião de designação dos membros das mesas eleitorais. ________________________
- Do Partido Social Democrata, envio de e-mail com a informação do representante do
PSD na reunião de designação dos membros das mesas eleitorais. _________________
- Do Bloco de Esquerda; envio de e-mail com a informação do representante do BE na
reunião de designação dos membros das mesas eleitorais. ________________________
- Da CDU, envio de e-mail com a informação do representante da CDU na reunião de
designação dos membros das mesas eleitorais. _________________________________
- Do Monsenhor António Manuel M. Saldanha Albuquerque, envio de
agradecimento pela oferenda desta Junta de Freguesia, aquando da celebração dos vinte
e cinco anos da sua Ordenação Sacerdotal. ____________________________________
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- De Tiago Mesquita, envio de e-mail a solicitar informação sobre o voto antecipado
em mobilidade, para as eleições à Assembleia da República. ______________________
- Da Urbhorta, envio de pedido de agendamento de reunião. _____________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Proceder à assinatura do Acordo de Cooperação Financeira 2019, entre esta autarquia
e a Direção Regional de Organização e Administração Pública, para a aquisição de
mobiliário e equipamentos; ________________________________________________
- Dar conhecimento à assistente do centro de convívio de seniores do início do projeto
Faial Ativo, da Câmara Municipal da Horta, para se proceder ao levantamento dos
utentes interessados em frequentar as aulas de atividade física e hidroginástica, para
posterior informação a Câmara Municipal. ____________________________________
- Afixar no placard e divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o edital
relativo à interrupção do transito na Rua de São João, no âmbito da Requalificação
Urbana da Frente Mar da Cidade da Horta; ____________________________________
- Satisfazer o solicitado e enviar informação sobre o voto antecipado em mobilidade ao
Sr. Tiago Mesquita; ______________________________________________________
- Manifestar a disponibilidade para reunir a Urbhorta afim de tratar do assunto
solicitados por esta entidade, o que se considera de interesse relevante; _____________
- Reunir com a Direção do Grémio Literário Artista Faialense, para formalizar os
procedimentos que decorrem do trespasse e do protocolo de cooperação estabelecido
entre ambas as partes; ____________________________________________________
- Solicitar à Presidente da Assembleia de Freguesia a realização da sessão ordinária do
mês de setembro, no dia vinte e cinco do corrente mês. __________________________
- No seguimento da visita dos inspetores do Serviço Regional de Atividades
Económicas ao Parque Infantil do Bairro da Boa Vista, e após a verificação de algumas
inconformidades, foi deliberado solicitar a colaboração da Câmara Municipal para o
apoio á colocação de piso homologado e para a reparação do assento do balancé. _____
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Realização do Convívio de Verão com os utentes do Centro de Convívio de Seniores;
- Visita ao Jardim Botânico do Faial dos utentes do Centro de Convívio de Seniores; __
- Foi assinado entre a Câmara Municipal da Horta e a Junta de Freguesia, no quadro do
Fundo Próprio de Investimento, um protocolo de cooperação financeira para o início da
intervenção faseada, com a construção de 376m2 de muros de pedra de basalto, para o
alargamento da via e requalificação do Caminho Fundo. _____________
_____ 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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___________________________________
___________________________________
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