JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos vinte e um dias do mês de agosto 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 Assembleia Municipal da Horta, envio de Votos de Congratulação pelo trabalho
desenvolvido nos escalões de formação do SCH, na época 2018/2019 e resultados
obtidos pelo Clube. ______________________________________________________
- Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre a agenda cultural do mês de
setembro. _____________________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a consulta publica ANACOM – Plano Plurianual
de atividades 2020-2022; envio de e-mail com o parecer sobre a proposta de lei que
define o regime jurídico de criação de freguesias; envio de e-mail com o guia pratico
“KIT Emigrante” – Serviços Públicos para o Emigrante; envio de e-mail sobre a
situação de crise energética – autorizações de abastecimento prioritário. _____________
- Ministério da Administração Interna, envio de circular sobre a suspensão do
recenseamento eleitoral – eleição para a Assembleia da República. _________________
- Da DGAL, envio de e-mail sobre o KIT Emigrante – Serviços públicos para o
emigrante - divulgação. ___________________________________________________
- Da AJIFA, envio de convite para assistir ao AJIFA Talks. ______________________
- Da Adeliaçor, envio de e-mail a solicitar informação sobre transferência bancária. ___
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- Da IREFREA Portugal, envio de certificados de participação em ação de capacitação
preparatória do estudo da população da Ilha do Faial, da tesoureira e da assistente
técnica. ________________________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Incluir na agenda do mês de setembro da Câmara Municipal da Horta, o lançamento
do livro da autoria do Prof. Luís Arruda, intitulado “Guerra do Ultramar. Caminhando
pela Memória e pela História”, que terá lugar no dia 26 de setembro, pelas 21:h00, na
Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça; _______________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o guia pratico “Kit
Emigrante” – Serviços Públicos para o Emigrante, enviado pela ANAFRE; __________
- Ter em atenção os procedimentos inerentes ao processo para a eleição para a
Assembleia da República a 06 de outubro de 2019; _____________________________
- Informar a Câmara Municipal das datas disponíveis para a possível realização de um
workshop, em parceria dom o Município, ligado à cozinha, pela Chef Patricia Cheio, a
ter lugar no Mercado Municipal; ____________________________________________
- Afixar no placard de informação da Junta de Freguesia o edital do Serviço de
Desenvolvimento Agrário, sobre a atividade Apícola. ___________________________
- Iniciar diligencias com vista à realização da 2ª edição do projeto “Musica no Coreto”,
a realizar no mês de setembro, na Praça da República; ___________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação da presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do
Dia da Freguesia da Feteira; _______________________________________________
_____ 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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