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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
DEZANOVE DE JANEIRO DE DOIS 
MIL E VINTE E DOIS 

 

_____ Aos dezanove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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: _________________________________________ 

- Da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de e-mail a 

informar da transferência de 4.074,00 € do Fundo do Orçamento de Estado para 2022 – 

referente ao mês de janeiro, devido ainda não ter sido aprovado o Orçamento do Estado 

para 2022; envio de e-mail sobre a Cooperação Financeira com as Freguesias 2022; ___ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre a Eleição da Assembleia da 

República – envio de edital com o local e horário de funcionamento das assembleias ou 

secções de voto; envio de convite para estar presente na Missa Solene de Ação de 

Graças do Voto Municipal do Senhor Santo Cristo; envio de e-mail a informar da 

desinfeção do edifício dos Paços do Concelho e Arquivo. ________________________ 

- Do Souto Gonçalves, envio de e-mail a informar da alteração do endereço do site 

“FREGUÊS”. ___________________________________________________________ 

- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de ofício a informar da cessação de 

funções na mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Horta e a agradecer 

pela colaboração e apoio institucional e pessoal prestados. _______________________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de Edital sobre a atividade 

avícola, para divulgação. __________________________________________________ 

- Do Núcleo Operacional da Horta da Direção regional de Qualificação 

Profissional e Emprego, envio de informação sobre as candidaturas ao programa 

PROSA Qualifica e ao SEI. ________________________________________________ 
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- Dos Veteranos Sporting Club da Horta, envio de pedido de apoio para uma 

deslocação aos Estados Unidos da América, no âmbito do seu Plano de Atividades. ___ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e afixar o Edital com o local e 

horário de funcionamento das assembleias ou secções de voto, para as Eleição para a 

Assembleia da República; _________________________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário, e 

divulgar o Edital sobre a atividade avícola, no facebook da Junta de Freguesia; _______ 

-  Conforme o estipulado na informação recebida do Núcleo Operacional da Horta da 

Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, e após o término do contrato 

de trabalho de Nancy Machado Silva, ao abrigo do Programa PROSA, proceder à 

candidatura ao Programa SEI, para a continuação da prestação de serviços, por parte 

destas, nesta Junta de Freguesia; ____________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Reunião, a pedido da candidata pelo círculo eleitoral dos Açores, da Coligação AD – 

PS/CDS-PP/PPM, para as Eleições para a Assembleia da República, Ilidia Quadrado, 

com o executivo da Junta de 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


