JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE
_____ Aos dois 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 e-mail com resposta ao pedido de
informação desta Junta de Freguesia sobre o andamento do processo relativo à caixa de
retenção e poço sumidouro de águas pluviais no caminho de acesso ao Miradouro do
Monte Carneiro e dos trabalhos conducentes à reabilitação do Caminho Fundo. _______
- Do Ministério da Administração Interna, envio de circular sobre a Eleição para a
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores – 25 de outubro de 2020 –
Suspensão do recenseamento eleitoral. _______________________________________
- Do Portal do Emprego, envio de e-mail a solicitar que sejam anexados á candidatura
os documentos da funcionária colocada ao abrigo do PROSA. ____________________
- De Fátima Patrocínio, envio de e-mail com o orçamento para a criação da capa do
livro “A Delegação da FNAT na Horta”. _____________________________________
- Da Fundação INATEL, envio de e-mail sobre a campanha solidária de angariação de
material escolar. _________________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Satisfazer o solicitado pela Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional
relativo à colocação da trabalhadora Nancy Silva, no âmbito do Programa PROSA, e
submeter o Acordo de Inserção Socioprofissional no Portal do Emprego. ____________
- Solicitar a colaboração da Câmara Municipal da Horta para a divulgação do Ciclo de
Cinema ao Ar Livre, nalguns mupis fixos e nos eletrónicos da cidade, bem como no
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vídeo do Mercado; solicitar também a cedência de 50 cadeiras de plástico e 12 grades
de vedação para o evento nos dias 12, 19 e 26 de setembro; ______________________
- Enviar ofício aos empresários que demonstraram interesse na colocação dos cinzeiros
de pé para exterior, para reconfirmarem o interesse nas condições apresentadas pela
Junta, nomeadamente, ficando os mesmos responsáveis pelo despejo do depósito e de
comunicar à Junta de Freguesia quando se verifique qualquer dano. ________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na apresentação do Projeto Educativo
da Casa de Infância de Santo António; _______________________________________
- Reunião do presidente e do secretário da Junta de Freguesia, com o Sr. José Eduardo
Pires, para tratar da construção de estrutura em madeira para apoio às atividades no
Recinto Desportivo da Boa Vista. ___________________________________________
_____ 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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