JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E OITO DE OUTUBRO DE DOIS
MIL E VINTE
_____ Aos trinta 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 alteração ao anexo A do contrato
interadministrativo de Delegação de Competências em vigor, referente à transferência
da verba das rubricas Projeto “Faial Ilha de Tradições”, “Desfile da Semana do Mar” e
“Atividades Culturais/Animação de Verão”, para a rubrica “Obra da Freguesia – 3ª fase
da melhoria das condições de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro”; envio de e-mail
com o orçamento da empresa José Eduardo Pires, para a construção do poço absorvente
e caixa de retenção no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro; envio de email a informar do agendamento de uma ação de sensibilização sobre a Saúde Mental
em tempos de pandemia, com a distribuição de equipamento de proteção individual, no
âmbito das comemorações do Dia Mundial da Terceira Idade; envio de convite para
estar presente na Missa de Fiéis Defuntos. ____________________________________
- Da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI-Horta, envio de email a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia para a resolução de problema de
transporte escolar de educandos, apresentado pela encarregada de educação Sally
Goulart Silveira. ________________________________________________________
- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail com informação de que a CNE
irá garantir o atendimento em permanência no dia 25 de outubro - Eleição para a
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. ________________________
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- Do Angústias Atlético Clube, envio de ofício a solicitar apoio para a aquisição de
trofeus para o torneio de King. _____________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________

- Enviar à Câmara Municipal informação de que a Junta de Freguesia considera que a
proposta apresentada pela empresa José Eduardo Pires, para a construção do poço
absorvente e caixa de retenção no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro,
reúne as condições para a execução da obra, desconsiderando a importância da
asfaltagem em relação ao valor total da proposta, e solicitar também esclarecimento
sobre o número exato das manilhas; _________________________________________
- Articular com a assistente do centro de convívio de seniores a realização da ação de
sensibilização sobre a saúde mental promovida pela Câmara Municipal da Horta; _____
- Apoiar o Angustias Atlético Clube na aquisição de taças para o King; _____________
- Iniciar os procedimentos para a reposição do painel de informação turística no
Miradouro do Monte Carneiro; _____________________________________________
- Proceder à manutenção de mobiliário urbano da Zona de Lazer da Rua do Paiol; _____
- Preparar acordo de cedência de videoprojector com Escola Básica Integrada da Horta,
para utilização na Escola da Vista Alegre, para ser assinado por ambas as partes; _____
- No âmbito da campanha municipal de desratização, publicitar no Facebook da Junta de
Freguesia da disponibilidade de entrega de isco rodenticida por parte desta autarquia. __
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, no
almoço e na Gala AF Horta – 90º Aniversário; _________________________________
- Reunião com a direção do Cineclube do Faial para fazer o balanço da realização do
Ciclo de Cinema ao Ar Livre; ______________________________________________
_____ 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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