JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E TRES DE JANEIRO DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos vinte e três 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 ofício com a certidão de transferências efetuadas em 2018; envio de e-mail com
questionário de satisfação de clientes 2018 – Juntas de Freguesia. __________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de ofício a solicitar informação relativa a
conta corrente das transferências do município à data de 31 de Dezembro, para os
revisores oficiais de contas; ________________________________________________
- Da SISDIAS, envio de e-mail sobre a revisão anual de preços.___________________
- Da Junta de Freguesia de Castelo Branco, envio de e-mail sobre a formação do
SNC-AP da ANAFRE a realizar em S. Miguel. ________________________________
- Da Junta de Freguesia de Pedro Miguel, envio de e-mail sobre a formação do SNCAP da ANAFRE a realizar em S. Miguel. _____________________________________
- Da Junta de Freguesia da Feteira, envio de e-mail sobre a formação do SNC-AP da
ANAFRE a realizar em S. Miguel. __________________________________________
- Da Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense, envio de ofício com a
constituição dos novos Órgãos Sociais. _______________________________________
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- Da ANAFRE, envio de convite para assistir à Sessão Solene Comemorativa do 30º
aniversário da Associação Nacional de Freguesias; envio de e-mail sobre a revisão dos
objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços. _____________
- Da Delegação Regional doa Açores da ANAFRE, envio de e-mail a informar da
realização de uma ação de formação sobre o SNC-AP, pela ANAFRE. ______________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail sobre as inscrições para
apascentamento de gado no perímetro florestal do Faial – 2019. __________________
- De Margarida Martins, envio de e-mail a responder ao pedido de informação desta
Junta de Freguesia, sobre o reativar da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa no
Faial. _________________________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Proceder conforme o solicitado e responder ao inquérito de satisfação de clientes 2018
da DROAP; ____________________________________________________________
- Proceder conforme o solicitado e enviar a informação relativa a conta corrente das
transferências do Município á data de 31 de Dezembro de 2018, para os revisores
oficiais de contas; _______________________________________________________
- Agradecer a comunicação da Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense e
desejar votos de sucesso. __________________________________________________
- Proceder em conformidade com o solicitado pelo Serviço Florestal do Faial e contatar
as pessoas para a inscrição referente ao apascentamento de gado no perímetro florestal
do Faial – 2019. _________________________________________________________
- Responder a Margarida Martins, da Cruz Vermelha Portuguesa contestando alguns
argumentos e justificações mencionados na resposta. ____________________________
- Agradecer e subscrever a comunicação das Juntas de Freguesia de Castelo Branco,
Pedro Miguel e Feteira, sobre a formação do SNC-AP, a realizar em São Miguel. _____
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações do 160º
Aniversário da Casa de Infância de Santo Antonio. _____________________________
_____ 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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