JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE
E DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE
_____ Aos vinte e dois 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: _______________________
- Direção Regional de Organização e Administração Publica – DROAP, envio de
certidão de transferências efetuadas em 2019; envio de e-mail a informar da 1ª
transferência do Fundo de Financiamento de Freguesias. _________________________
- Câmara Municipal da Horta, envio de cópia do Protocolo de Cooperação financeira
47/2019, no quadro do Fundo Próprio; envio de e-mail sobre o preenchimento de
inquérito “Desenvolvimento Sustentável do Concelho da Horta; envio de e-mail a
informar do calendário sobre o Projeto Faial Ilha de Tradições 2020; envio de e-mail a
informar da assinatura das Adendas aos Contratos Interadministrativos e Acordos de
Execução de Delegação de Competências para 2020; ____________________________
- Serviço Florestal do Faial, envio de ofício sobre as inscrições para Apascentamento
de Gado no Perímetro Florestal do Faial – 2020; envio de requerimento para o pastoreio
para pessoas singulares, no âmbito do Apascentamento de Gado no Perímetro Florestal
do Faial - 2020; envio de lista de candidatos para o pastoreio, no âmbito do
Apascentamento de Gado no Perímetro Florestal do Faial - 2020; __________________
- Parque Natural do Faial, envio de e-mail sobre o Plano de Gestão da área terrestre
do Parque Natural do Faial. ________________________________________________
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- Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho da Horta, envio de ofício a
aprovar a colocação de trabalhadora subsidiada no Programa SEI. _________________
- De Centros de Formação Talento, envio de e-mail com proposta para estágio não
remunerado de formanda do Curso de Assistente de Contabilidade. ________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Ter atenção ao calendário do Projeto Faial Ilha de Tradições, recebido da Câmara
Municipal, para posterior informação às coletividades da Freguesia. ________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia a comunicação recebida do
Serviço Florestal do Faial, relativa ao Apascentamento de Gado no Perímetro Florestal
do Faial; _______________________________________________________________
- Proceder em conformidade com o solicitado pela Agência para a Qualificação,
Emprego e Trabalho da Horta, e submeter online a adenda do contrato e o seguro de
acidentes pessoais, da funcionária subsidiada no Programa SEI; ___________________
- Solicitar orçamentos para a aquisição de pavimento homologado para Parques Infantis;
- Enviar à Câmara Municipal da Horta informação sobre as ações que foram assumidas
realizar pelo Município, quando da realização do Presentes no Concelho nesta
Freguesia, e que continuam por concretizar. ___________________________________
- Enviar ao Engenheiro Ricardo Oliveira o levantamento topográfico para a obtenção de
planta do edifício do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo António. _____
- Contatar com o Clube Independente de Atletismo Ilha Azul a solicitar a cooperação
para a realização da 7ª Edição do Matriz Urban Trail. ___________________________
- Solicitar orçamento a Horta Garden, para o alojamento do orador convidado para a
Sessão Solene Comemorativa do Dia da Freguesia, de 08 a 09 de março. ____________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com o Sr. Ricardo Dias, sobre a
atualização de valores referentes ao Contrato de Prestação de Serviços com esta Junta
de Freguesia. ___________________________________________________________
_____ 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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