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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
NOVE DE OUTUBRO DE DOIS  
MIL E DEZANOVE  

 

_____ Aos nove dias do mês de outubro 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 ofício a informar da transferência de 

2.636,00 € referente ao protocolo de cooperação financeira 31/2019, no quadro do 

Fundo Próprio; envio de convite para estar presente no lançamento da nova campanha 

de desratização da ilha do Faial; envio de e-mail a informar da realização de 

desbaratização no Edifício dos Paços do Concelho, dia 09 de outubro; envio de e-mail 

com comunicados da Comissão Nacional de Eleições sobre a Eleição à Assembleia da 

República; _____________________________________________________________ 

- Do Serviço de Ambiente da Ilha do Faial, envio de e-mail a solicitar um 

levantamento referente aos danos causados pelo Furacão “Lorenzo”; _______________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de e-mail sobre a 

desratização – distribuição e fornecimento de isco aos agricultores; ________________ 

- Do Instituto Segurança Social dos Açores, envio de Notificação de contraordenação 

e de pagamento voluntário; envio de e-mail sobre o Festival Interage; ______________ 

- Da Liga Portuguesa Contra o Cancro, envio de circular sobre a divulgação do 

peditório nacional 2019; __________________________________________________ 

- Da Delegação Reinserção Social, prestação Serviço Comunitário por José Pedro 

Silva Brito; _____________________________________________________________ 
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- Do Eng. Fernando Teixeira, envio de e-mail com o texto e fotos para a edição do 

Opusculo, relativo a conferencia «Primeira Travessia Aérea do Atlântico e suas 

Repercussões na Cidade da Horta» proferida no Dia da Freguesia de 2019; __________ 

- Da Escola Profissional da Horta, envio de email com pedido de colaboração. ______ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia a informação recebida da 

Câmara Municipal sobre a nova campanha de desratização; ______________________ 

- Proceder conforme o solicitado pelo Serviço de Ambiente da Ilha do Faial e informar 

que esta freguesia não teve danos de vulto a assinalar; ___________________________ 

- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o cartaz referente ao 

peditório nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro; _________________________ 

- Tomado conhecimento da notificação de contraordenação e de pagamento voluntário 

recebida do Instituto de Segurança Social dos Açores e proceder a análise do processo.  

- Comunicar à Delegação de Reinserção Social que o prestador de serviço José Pedro 

Silva Brito não compareceu para efetivar o início do serviço como estava acordado 

entre esta junta de freguesia e o próprio, mostrando-se por outro lado difícil a prestação 

regular do serviço por questões de mobilidade, nomeadamente no período de almoço de 

e para os locais onde o serviço seria prestado, localizado fora do centro urbano; ______ 

- Solicitar reunião com a direção da Escola Profissional da Horta para tratar do pedido 

de colaboração. _________________________________________________________ 

Ponto 5 – Bolsas de Estudo Universitárias. __________________________________ 

- Solicitar informação sobre se as candidatas às Bolsas de Estudo são beneficiárias de 

outras bolsas ou apoios e quais os respetivos montantes. _________________________ 

Ponto 6 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Apoio do executivo da Junta de Freguesia ao ato eleitoral para a Assembleia da 

República. _____________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


