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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A NOVE 
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Aos nove 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 as normas estipuladas pela 

Autoridade Regional de Saúde, para a realização de eventos/espetáculos públicos, 

sociais e culturais em recintos fechados e em recintos ao ar livre – Covid-19. ________ 

- Do Cine Clube do Faial, envio de e-mail com o orçamento para o aluguer dos filmes, 

para o Ciclo de Cinema ao Ar Livre. _________________________________________ 

- De João Luis Oliveira Pereira, envio de e-mail com orçamento para a aquisição de 

um livro. _______________________________________________________________ 

- Da Sociedade Portuguesa de Autores, envio de e-mail com o orçamento para a 

emissão das licenças para a realização do Ciclo de Cinema ao Ar Livre. _____________ 

- De José Menezes, envio de e-mail resposta sobre o Orçamento Participativo 2020.  __ 

- Da Secretaria Regional da Saúde, envio de convite para a cerimónia de entrega de 

duas ambulâncias de socorro à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do 

Faial. _________________________________________________________________ 

- Da LD Byte, envio de orçamento para o aluguer de tela de projeção para a realização 

do Ciclo de Cinema ao Ar Livre, para os dias12, 19 e 26 de setembro. ______________ 

- Da Delegação de Saúde da Horta, envio de ofício a solicitar o plano de contingência 

para o Centro de Convívio de Seniores da Matriz. ______________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Informar o Sr. João Luís Oliveira Pereira que esta Junta de Freguesia não tem 

disponibilidade para a aquisição do livro, _____________________________________ 

- Aceitar a proposta da empresa LD Byte, para ao aluguer da tela de projeção para a 

realização do Ciclo de Cinema ao Ar Livre, nos dias 12, 19 e 26 de setembro; ________ 

- Satisfazer o solicitado pela Delegação de Saúde da Horta e elaborar o Plano de 

Contingência para o Centro de Convívio de Seniores; ___________________________ 

- Propor à presidente da Assembleia de Freguesia da data de 29 de setembro, para a 

realização da reunião ordinária, presencial, de setembro da Assembleia de Freguesia; __ 

- Em virtude de ter sido vandalizado o Painel de Informação Turística colocado no 

Miradouro do Monte Carneiro, foi deliberado iniciar as diligencias para a conceção de 

um novo painel; _________________________________________________________ 

- Foi elaborado o Plano de Contingência para a realização de eventos/espetáculos 

públicos, sociais e culturais em recintos fechados em recintos ao ar livre – Covid-19. __ 

- Alterar o prazo de candidaturas às Bolsas de Estudo devido à necessidade de 

ajustamento ao calendário do concurso nacional de acesso e ingresso para o Ensino 

Superior, para o ano letivo 2020/2021. _______________________________________ 

- Ponto 5 – Reuniões e visitas. _____________________________________________ 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia, na reunião solicitada por 

esta autarquia com o presidente da Camara Municipal, sobre a eventual aquisição de 

edifício para a sede para a 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


