JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
DEZANOVE DE FEVEREIRO DE DOIS
MIL E VINTE
_____ Aos dezanove dias do mês de fevereiro 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 a informar da transferência de
8.850,00 € (oito mil oitocentos e cinquenta euros), referente aos acordos de execução e
contratos interadministrativos de Delegação de Competências; envio de informação
relativa ao Desfile da Semana do Mar e do Projeto Faial Ilha de Tradições – FIT de
2020; envio de convocatória para a cerimónia de assinatura de fundos próprios 2020;
envio de cópia do protocolo de cooperação financeira 2020 – Fundo Próprio, que vai ser
assinado por ambas as partes; envio de editais sobre o Dia da Defesa Nacional. _______
- Da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, envio de convite para estar presente
nos festejos comemorativos do 162º Aniversário. _______________________________
- SISDIAS, envio de e-mail com a informação sobre a plataforma de apoio ao cliente;
envio de e-mail com esclarecimentos sobre as questões apresentadas pela Junta de
Freguesia, referente à proposta para a Prestação de Serviços de 2020. _______________
- De Jorge Araújo, envio de e-mail a solicitar o envio do livro “Guerra do Ultramar
Caminhando pela Memória e pela História”. __________________________________
- Da Guarda Nacional Republicana, envio de Auto de Notícia 220300430004/20 por
contraordenação de canídeos. ______________________________________________

1

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Convidar todos os elementos que participaram no Desfile da Semana do Mar 2019,
para falar sobre o Desfile de 2020; __________________________________________
- Afixar o edital recebido da Câmara Municipal da Horta sobre o Dia da Defesa
Nacional, no placard da Junta de Freguesia; ___________________________________
- Enviar o livro “Guerra do Ultramar. Caminhando Pela Memória e Pela História”
conforme o solicitado pelo Sr. Jorge Araujo, e autorizar a divulgação no seu Blog. ____
- Desencadear o processo relativo ao Auto de Notícia por Contraordenação de canídeos
NPCO 220300430004/20 da Guarda Nacional Republicana, e nomear para instrutora do
referido processo, a assistente técnica da Junta de Freguesia, Mónica Silva; __________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na reunião de trabalho na Câmara
Municipal, sobre o Projeto Faial Ilha de Tradições e Desfile da Semana do Mar 2020; _
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa e no jantar convívio do
início da comemoração dos 500 Anos da Santa Casa da Misericórdia da Horta; _______
- Visita do presidente da junta de freguesia à cadeia de apoio da Horta, para avaliar o
trabalho a efetuar, relativo ao pedido de apoio apresentado, para a realização de serviços
de jardinagem na área daquele estabelecimento prisional. ________________________
- Participação do presidente e do secretário da Junta de Freguesia numa reunião com o
arquiteto Paulo Oliveira para tratar do esboço de construção de uma estrutura em
madeira, anexa ao recinto desportivo da Boa Vista, para apoio as atividades neste
equipamento desportivo e às Festas do Bairro - São Pedro. _______________________
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia numa reunião com o Engenheiro
Ricardo Oliveira para tratar da implantação do edifício para o Império União e
Fraternidade da Ladeira de Santo António. ____________________________________
_____ 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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