JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
SEIS DE MARÇO DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezanove, 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 e-mail sobre a sessão de fisioterapia no
âmbito do Projeto Faial Ativo; envio de e-mail a informar da disponibilidade do
Presidente do Conselho de Ilha de estar presente na Sessão Solene do Dia da Freguesia.
- Da APADIF – Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial
envio de ofício a informar que a APADIF será representada pelo Dr. João Duarte, na
Sessão Solene do Dia da Freguesia. _________________________________________
- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha do Faial, envio de e-mail sobre as
candidaturas para ajudas ao POSEI E PRORURAL. ____________________________
- Da AJIFA, envio de e-mail a confirmar a colaboração da AJIFA na 6ª Edição do
Matriz Urtban Trail e Caminhada. ___________________________________________
- Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, envio de e-mail a informar da
disponibilidade do Sr. Deputado Tiago Branco, para estar presente na Sessão Solene do
Dia da Freguesia. ________________________________________________________
- Da Direção Regional do Turismo, envio de e-mail a confirmar a presença da
Diretora Regional do Turismo, Dra. Cíntia Martins. _____________________________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail a informar da indisponibilidade para
estar presente na Sessão Solene do Dia da Freguesia. ____________________________
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- Do ISSA – Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores, envio de e-mail a
confirmar a presença da Dra. Cláudia Goulart, na Sessão Solene do Dia da Freguesia. _
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Manifestar à Câmara Municipal da Horta o interesse desta Junta de Freguesia na
realização da sessão de fisioterapia no Centro de Convívio de Seniores desta Freguesia,
no âmbito do Projeto Faial Ativo, e informar a assistente e os utentes do Centro de
convívio. ______________________________________________________________
- Afixar os editais referentes às ajudas ao POSEI e PRORURAL no placard da Junta de
Freguesia e proceder à sua divulgação nos meios de comunicação desta autarquia. ____
- Tomado conhecimento da informação recebida da Comissão Nacional de Eleições,
com o Mapa Cronológico relativo às operações eleitorais da Eleição do Parlamento
Europeu. _______________________________________________________________
- Aceitar a proposta da Urbhorta para a prestação de serviço de um técnico para o som
da Palestra «Igreja do Carmo – Um Património a Redescobrir», a realizar na Biblioteca
Publica e Arquivo João José da Graça, no âmbito da celebração do Dia da Freguesia, no
valor de 20,00 €/hora+IVA. ________________________________________________
- Informar a Sra. Marta Scarlati que a recolha de monstros nesta freguesia se realiza às
segundas de manha, e que terá de informar a Junta de Freguesia até à sexta-feira anterior
para envio da referida comunicação aos serviços municipais. _____________________
Ponto 4 – Apoio à Natalidade. ____________________________________________
- Após a análise da candidatura de Pedro Filipe Sousa da Rosa, foi deliberado aprovar e
informar os requerentes para o levantamento dos Vales de Compras Bebé. ___________
- Após a análise da candidatura de Benjamin Duarte da Silveira Gregório, foi deliberado
aprovar e informar os requerentes para o levantamento dos Vales de Compras Bebé. ___
- Após a análise da candidatura de Simão Duarte da Silveira Gregório, foi deliberado
aprovar e informar os requerentes para o levantamento dos Vales de Compras Bebé. ___
_____ 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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