JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos vinte e quatro 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 a solicitar o envio dos
justificativos de despesa relativos aos contratos de interadministrativos e acordos de
execução de Delegação de Competências, referentes aos montantes já transferidos no
primeiro trimestre de 2019; envio de e-mail com edital referente à Eleição para o
Parlamento Europeu; envio de convite para estar presente nas cerimónias
comemorativas do XVIII Dia Municipal do Bombeiro. __________________________
- Do Ministério da Administração Interna, envio de circular sobre as alterações às
Leis Eleitorais, Atualização/confirmação do local e morada dos postos de
recenseamento. _________________________________________________________
- Do Serviço de Ambiente do Faial, envio de e-mail sobre o Concurso Eco-Freguesia
2019 – Relatório da 1ª visita do Júri. _________________________________________
- Da ACRA – Associação dos Consumidores da Região dos Açores, envio de
resposta com esclarecimento sobre os vários temas das ações de formação ou de
sensibilização promovidas por esta Associação. ________________________________
- De Manuel Nogueira, envio de ofício a solicitar o envio de um Pin desta Junta de
Freguesia. ______________________________________________________________
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e enviar os justificativos de
despesa relativos aos contratos interadministrativos e acordos de execução de Delegação
de Competências, referentes aos montantes já transferidos no primeiro trimestre. _____
- Registar a boa avaliação feita a esta Freguesia, na primeira visita do Júri do Concurso
Eco-Freguesia, Freguesia Limpa 2019. _______________________________________
- Satisfazer o solicitado pelo Sr. Manuel Nogueira, e enviar um Pin desta Junta de
Freguesia. ______________________________________________________________
- Realizar em parceria com a ACRA, no dia 14 de maio, pelas 20:00 horas, uma ação de
sensibilização subordinada aos temas “Sobre-endividamento” e “Comercio Eletrónico e
Compras à Distancia”. ____________________________________________________
- Solicitar o auditório da Biblioteca Publica e Arquivo Regional, para a ação de
sensibilização a realizar em parceria com a ACRA. _____________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Concerto Cinema, promovido pela
Sociedade Filarmónica Artista Faialense. _____________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de abertura do Centro
de Acolhimento Municipal (Mercado Municipal). ______________________________
- Construção, em colaboração com a Comissão de Festas do Bairro, de pódio fixo em
betão, anexo ao Recinto Desportivo do Bairro da Boa Vista.______________________
_____ 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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