JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZASSEIS DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E VINTE
_____ Aos dezasseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas dezassete horas,
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, respetivamente,
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 a informar da transferência de
7.500,00 € referentes aos acordos de execução e contratos interadministrativos de
Delegação de Competências; envio de edital sobre a eleição da Assembleia legislativa
da Região Autónoma dos Açores – locais de afixação de propaganda eleitoral; envio de
e-mail a informar da desinfestação no Edifício Paços do Concelho; envio de e-mail com
a circular informativa nº DRS-CINF/2020/67ª de 08/09/2020, sobre a realização do
ciclo de cinema ao ar livre. ________________________________________________
- Da Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio de ofício
sobre a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores –
afixação de propaganda eleitoral; envio de ofício sobre a Eleição para a Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores – documentação necessária ao processo
eleitoral par parte das Juntas de Freguesia – disponibilização eletrónica; envio de ofício
sobre a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores –
folhetos explicativos do voto antecipado. _____________________________________
- De ISS, envio de orçamento de serviço de aspiração de água e limpeza de chão no
Salão do Bom Pastor, na importância de 69,71 € +IVA. __________________________
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- De Yes We Clean, envio de orçamento de serviço de aspiração de água e limpeza de
chão no Salão do Bom Pastor, na importância de 12,00 € +IVA por hora (estimado uma
duração até 2h30). _______________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Divulgar nos meios digitais da Junta de Freguesia (Facebook) os folhetos recebidos da
Direção Regional de Organização e Administração Publica - DROAP, sobre o Voto
Antecipado em Mobilidade; _______________________________________________
- Adjudicar o serviço de aspiração de agua e limpeza de chão no Salão do Bom Pastor, à
empresa “Yes We Clean“por ser a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa. _
Ponto 4 – Apoio à Natalidade. ____________________________________________
- Após a análise da candidatura de Manuel Guilherme Pereira Costa, foi deliberado
aprovar e informar a requerente para o levantamento dos Vales de Compras Bebé. ____
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Evocativa do Dia
da Freguesia dos Flamengos. _______________________________________________
_____ 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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