JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZASSEIS DE JANEIRO DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos dezasseis dias do mês de janeiro 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 DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio
de e-mail sobre os fundos do Orçamento do Estado – 1º trimestre de 2019. __________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com as datas de realização do
Projeto Faial Ilha de Tradições; envio de oficio a solicitar a afixação do edital do Dia da
Defesa Nacional; envio de convite para estar presente no encerramento das
comemorações do Voto Municipal do Senhor Santo Cristo; ______________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a formação do SNC-AP – Formação: contratação
publica/finanças locais/regulamentos; envio de convite para estar presente no 30º
aniversário da Associação Nacional de Freguesias.______________________________
- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail sobre o
VII Encontro com a eficiência energética- IPSS. _______________________________
- Do PSD Açores, envio de e-mail com a indicação do delegado e suplente para a
composição da Comissão Recenseadora. _____________________________________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com o despacho nº47/2019 de 14 de
Janeiro. ________________________________________________________________
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- Da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de convite para
estar presente no Concerto do Quarteto de Cordas da Banda Sinfónica da GNR, no
âmbito das comemorações do Comando Territorial dos Açores da GNR. ____________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Afixar no placard da Junta de Freguesia o Edital recebido da Câmara Municipal sobre
o Dia da Defesa Nacional; _________________________________________________
- Solicitar apoio à Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, para a
edição do livro “Guerra do Ultramar. Caminhando pela Memória e pela História”, com
o texto da palestra proferida pelo Prof. Luís Arruda, no âmbito do programa da
celebração do Dia da Freguesia de 2018; _____________________________________
- Solicitar reunião com a Direção e Presidente da Assembleia Geral do Grémio Literário
Artista Faialense, para falar sobre a situação da instituição. _______________________
- Solicitar à Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação de uma Assembleia
Extraordinária com ponto único: Sede da Junta de Freguesia. _____________________
- Dar inicio à preparação da celebração do Dia da Freguesia. _____________________
Ponto 4 – Apoio à Natalidade. ____________________________________________
- Após a análise da candidatura de Gael Júnior da Silva Curvelo, foi deliberado aprovar
e informar os requerentes para levantarem os Vales de Compras Bebé. ______________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com o Presidente da
Câmara Municipal, solicitada por esta autarquia. _______________________________
_____ 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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