JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 a realização da Sessão de
Primeiros Socorros no Centro de Convívio. ___________________________________
- Da Casa do Povo de Castelo Branco, envio de e-mail a alterar a data da realização do
Convívio de Carnaval com os utentes do Centro de Convívio, para o dia 25 de
Fevereiro; ______________________________________________________________
- De Nuno Henriques, envio de e-mail com aviso meteorológico 19/2019 medidas de
autoproteção e nota informativa 01/2019 do SRPCBA. __________________________
- Da Sociedade Amor da Pátria, envio de ofício a informar da cedência do Salão de
Festas para a realização da Sessão Solene do Dia da Freguesia. ____________________
- Da UMAR, envio de convite para a comemoração do Dia 08 de Março, Dia
Internacional da Mulher. __________________________________________________
- Da ISSA – Instituto da Segurança Social dos Açores, envio de notificação sobre
incumprimentos. ________________________________________________________
- Da APADIF – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial, envio
de pedido de colaboração. _________________________________________________
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- Da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, envio de convite para estar presente no
161º Aniversário. ________________________________________________________
- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail sobre a
abertura do Concurso Eco-Freguesia, freguesia limpa. ___________________________
- Da Autoridade Tributária, envio de notificação de redução de ordem de penhora
sobre o Sr. Amaro Luís do Amaral. __________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Manifestar à Câmara Municipal da Horta o interesse desta Junta de Freguesia na
realização da sessão de primeiros socorros no Centro de Convívio de Seniores desta
Freguesia; ______________________________________________________________
- Analisar a situação da notificação de incumprimentos do Instituto da Segurança Social
dos Açores com a funcionária administrativa e proceder ao pagamento no prazo
estipulado; _____________________________________________________________
- Preparar a candidatura ao concurso Eco-Freguesia, freguesia limpa 2019 da Secretaria
Regional da Energia, Ambiente e Turismo. ___________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente e do secretário da Junta de Freguesia numa reunião com o
Presidente da Direção do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, para tratar da
organização do Matriz Urban Trail e Caminhada. ______________________________
_____ 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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