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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A VINTE 
E DOIS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio de circular 

sobre as alterações ao Decreto-Lei nº 82/2019, de 27 de junho, que estabeleceu as novas 

regras de identificação dos animais de companhia; envio de e-mail a informar da 

transferência do 3º trimestre dos fundos de orçamento de estado. __________________ 

- Da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de Voto de 

Congratulação – 25º Aniversário dos Grupos Locais de Ação Local – da Iniciativa 

Comunitária LEADER à formalização e funcionamento das Associações de 

Desenvolvimento Local dos Açores. _________________________________________ 

- Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, envio de ofício com o Voto de 

Recomendação 25º Aniversário dos Grupos Locais de Ação Local – da Iniciativa 

Comunitária LEADER à formalização e funcionamento das Associações de 

Desenvolvimento Local dos Açores. _________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com o parecer da Autoridade 

Regional de Saúde, sobre a realização do Ciclo de Cinema sobre a realizadora Agnès 

Varda, no âmbito do Orçamento Participativo de 2019. __________________________ 

- Da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências – Secretaria 

Regional da Saúde, envio de e-mail sobre a reunião com a rede territorializada de 

intervenção e, comportamentos aditivos no Faial. ______________________________ 
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- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de e-mail a agradecer o apoio prestado 

à Escola no decorrer da pandemia da Covid-19. ________________________________ 

- Da Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho da Horta, envio de e-mail a 

informar das candidatas para a colocação no Programa PROSA e solicitar informação 

sobre o início das funções da candidata selecionada na Junta de Freguesia. __________ 

- Da SISDIAS, envio de e-mail com a informação solicitada pela Junta de Freguesia 

sobre a isenção na emissão de atestado de residência, para efeitos de instrução nas 

candidaturas às eleições. __________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder em conformidade com os novos procedimentos estipulados no Decreto-Lei 

nº 82/2019, de 27 de junho, que estabelece as novas regras de identificação dos animais 

de companhia, enviadas pela DROAP – Direção Regional de Organização e 

Administração Publica; ___________________________________________________ 

- Proceder ao adiamento, para data possível, do Ciclo de Cinema sobre a realizadora 

Agnès Varda, no âmbito do Orçamento Participativo de 2019, devido às recomendações 

da Autoridade Regional de Saúde emanadas no quadro do atual período de situação de 

calamidade, da pandemia da Covid-19; _______________________________________ 

- Selecionar da lista de candidatas enviada pela Agência para a Qualificação, Emprego e 

Trabalho da Horta, para a colocação no Programa PROSA, para apoio ao serviço 

administrativo e ao Centro de Convívio de Seniores, a candidata Nancy Bettencourt 

Silva; _________________________________________________________________ 

- Proceder em conformidade ao estipulado na alínea a) do art.º 226 e alínea a) do art.º 

227 da Lei Orgânica nº 1/2001, de 14 de agosto, que isenta o pagamento de atestados de 

residência para a instrução do processo de apresentação de candidaturas eleitorais; ____ 

- Proceder ao corte e remoção de infestantes na Canada do Caminho Fundo, no âmbito 

do Concurso Eco-Freguesia, Freguesia Limpa; _________________________________ 

- Proceder ao corte e remoção de infestantes nas margens da Matriz da denominada 

Ribeira da Conceição, no âmbito do Projeto A Minha Ribeira; ____________________ 

- Proceder ao corte de arborização junto a um dos edifícios da Urbanização da PSP, na 

Ladeira de Santo António; _________________________________________________ 

- Fazer uma oscultação junto dos bares e restaurantes da Freguesia para saber do 

interesse dos empresários da colocação de cinzeiros de rua junto aos seus 

estabelecimentos, a colocar no âmbito do Concurso Eco-Freguesia, Freguesia Limpa, 

associado ao Orçamento Participativo da Matriz, de 2018; _______________________ 

- Proceder à monotorização e se necessário à reposição do isco rodenticida em todas as 

estações rateiras colocadas na Freguesia; _____________________________________ 
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- Realizar o piquenique de verão com os utentes que frequentam o Centro de Convívio 

de Seniores, no próximo dia 28 de julho, no Parque da Alagoa. ____________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Reunião do presidente da Junta de Freguesia com Nancy Silva, para a possível 

colocação no Programa PROSA, para apoio ao Centro de Convívio de Seniores e apoio 

administrativo; __________________________________________________________ 

- Reunião do presidente da Junta de Freguesia com representantes da AMI para a 

entrega de material escolar a alunos carenciados da 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


