JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM QUINZE
DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE
_____ Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 degradação de muro na Rua
Dr. Azevedo; envio de convite para participar no Voto Municipal ao Senhor Santo
Cristo; Tomado Conhecimento. Confirmar a presença do Presidente; envio de ofício a
informar da transferência de 548,98 € referente ao protocolo de cooperação financeira.
- Da Sociedade Amor da Pátria, envio de e-mail a autorizar a cedência do salão de
festas, para a realização da Sessão Solene do Dia da Freguesia. ____________________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail sobre o exame para obtenção de carta
de caçador regional. Tomado Conhecimento. Divulgar o edital nos meios de divulgação
da junta. _______________________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a formação de funcionamento e recursos
humanos das freguesias, na horta. ___________________________________________
- Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de convite para estar
presente na inauguração do Caminho da Fligueira. ______________________________
Ponto 4 – Orçamento para aquisição de papel de fotocopia e pastas arquivo morto
- Após a análise das propostas das empresas Marques e Silva, Papelaria Resarte e
Papelaria Telegrafo, foi deliberado adquirir à empresa Papelaria Telegrafo 6 caixas de
papel de fotocopia A4 e 10 pastas de arquivo morto, por apresentar a proposta mais
baixa. _________________________________________________________________
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Ponto 5 – Orçamento para aquisição de tonners _____________________________
- Após a análise das propostas das empresas Digioffice, Inforbyte e José Henrique
Nunes, foi deliberado adquirir o conjunto de toners de cor à empresa Digioffice, por
apresentar a proposta mais baixa. ___________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Divulgar o edital recebido do Serviço Florestal do Faial, sobre o exame para obtenção
de carta de caçador regional, nos meios de divulgação da Junta de Freguesia; ________
- Dar conhecimento da formação promovida pela ANAFRE sobre o funcionamento de
recursos humanos das freguesias, a realizar nesta ilha, à Presidente da Assembleia de
Freguesia e inscrever os membros do executivo e a funcionária administrativa; _______
- Preparar o início da candidatura à Cooperação Técnica e Financeira do Governo
Regional – DROAP. _____________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com o pedreiro Vitor Duarte sobre a
requalificação de muros em pedra no Caminho Fundo; __________________________
- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com o Padre Marco Luciano, sobre o
funcionamento do Centro de Convívio de Seniores; _____________________________
_____ 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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