JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZASSETE DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos dezassete dias do mês de abril 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 sobre o momento cultural do
Projeto Faial Ilha de Tradições - FIT”; Envio de e-mail a solicitar o envio do relatório
de atividade do 1º trimestre de 2019, relativo aos acordos de execução e contratos
interadministrativos de Delegação de Competências. ____________________________

-

Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de convite para estar presente na

inauguração da nova sede da AJIFA. ________________________________________
- Do Partido Democrático Republicano, envio de e-mail a solicitar informação para o
dia da reunião dos membros das messas de voto. _______________________________
- Da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, envio de convite para estar presente no
“Concerto Cinema 2019”. _________________________________________________
- Do Gabinete do Vice-Presidente do Emprego e Competitividade Empresarial,
envio de ofício sobre a possibilidade de prorrogação do Acordo de Atividade de
Inserção Socioprofissional - PROSA. ________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________
- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e enviar o Relatório de atividade do 1º
trimestre de 2019, relativo aos acordos de execução e contratos interadministrativos de
Delegação de Competências; _______________________________________________
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- Procedeu-se ao pedido de prorrogação do Acordo de Atividade de Inserção
Socioprofissional relativo à beneficiária do programa PROSA, Regina Maria Medeiros.
- Enviar convocatória aos partidos políticos que concorrem às eleições para o
Parlamento Europeu para indicação de delegados para designação dos membros das
mesas eleitorais, para reunir na sede da Junta de Freguesia, no dia 30 de abril, pelas
20:00 horas. ____________________________________________________________
- Divulgar nos meios de divulgação da Junta de Freguesia, os procedimentos para o voto
por correspondência nas eleições para o Parlamento Europeu. _____________________
- Marcação do calendário das ações a realizar na Semana do FIT – Faial Ilha de
Tradições, desta Freguesia, que se realiza de 13 a 19 de maio; ____________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene da Renovação das
Promessas Sacerdotais do Clero da Vigararia do Ocidente, na Igreja Matriz; _________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na inauguração da nova sede da
Associação de Jovens da Ilha do Faial – AJIFA; _______________________________
_____ 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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