JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E OITO DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 ofício sobre a Sede da Junta de Freguesia;
envio de convite para estar presente na Abertura do programa Natal com Tradição;
envio de e-mail a informar da recolha de monstro. ______________________________
- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de e-mail para estar presente no 29º
Aniversário do Conservatório Regional da Horta. ______________________________
- Da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas, envio de e-mail com
edital relativo ao encerramento da Estrada Regional nº 1-1ª “Reta de Pedro Miguel”. __
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o XVII Congresso Nacional da ANAFRE. _____
- De Barbara Goulart, envio de e-mail sobre a Bolsa de Estudo. __________________
- De Daniela Silva, envio de e-mail sobre a Bolsa de Estudo. _____________________
- De Resiaçores, envio de e-mail sobre a realização de Feira de Usados. ____________
- De Arménio Caetano, envio de e-mail com os esclarecimentos adicionais solicitados
pela Junta de Freguesia, no âmbito das propostas para a limpeza de bermas, valetas e
caminhos da Matriz. _____________________________________________________
- De Nelson Branco, envio de e-mail com os esclarecimentos adicionais solicitados
pela Junta de Freguesia, no âmbito das propostas para a limpeza de bermas, valetas e
caminhos da Matriz. _____________________________________________________
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-De Ruben Silva, envio de e-mail com os esclarecimentos adicionais solicitados pela
Junta de Freguesia, no âmbito das propostas para a limpeza de bermas, valetas e
caminhos da Matriz. _____________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________

-

Apreciados os esclarecimentos solicitados e da análise de todas as propostas

apresentadas para a limpeza de bermas, valetas e caminhos para 2020, foi deliberado
adjudicar o respetivo serviço à empresa “Arménio Jardinagens” por ter a proposta mais
baixa apresentada. Mais foi deliberado dar conhecimento da decisão todas as empresas
concorrentes. ___________________________________________________________
- Dar conhecimento à Câmara do Comércio e Indústria da Horta, da realização de um
concerto com o Duo Hugo Duarte e Rui Rodrigues, a realizar na tarde do dia 14 de
dezembro no Largo Duque D’Ávila e Bolama, para animar o centro histórico e para a
dinamização da área do comercio tradicional.__________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Apresentação do Projeto Convento
do Carmo by Lux Hotels. _________________________________________________
_____ 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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