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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, 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 Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de convite para 

estar presente na apresentação do livro “Maria Bettencourt. Diários de uma Mulher 

Singular”, de Henrique Levy. ______________________________________________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário, envio de edital com o programa de 

controlo e erradicação da diarreia viral bovina. ________________________________ 

- Da Adeliaçor, envio de convocatória para a Assembleia Geral. __________________ 

- Da Direção Regional da Juventude, envio de convite para a apresentação da 

Campanha Regional “Dar Sangue”. _________________________________________ 

-Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de convocatória para a 

sessão ordinária de da Assembleia Geral. _____________________________________ 

- Do PCP – Partido Comunista Português, envio de convite para a Sessão de 

Encerramento do XI Congresso Regional do PCP. ______________________________ 

- Do OMA – Observatório dos Açores, envio de e-mail sobre o Dia da Mulher 

“Mulheres da Baleia”, dirigido às utentes que frequentam o centro de convívio de 

Seniores. ______________________________________________________________ 

- Da Direção Regional do Ambiente, envio de e-mail a confirmar a inscrição no 

concurso Eco-freguesia, freguesia limpa 2020 e com a ficha de caracterização do 

projeto “A Minha Ribeira”. ________________________________________________ 
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- Da ANAFRE, envio de e-mail com o Despacho do Tribunal de Contas sobre a 

prestação eletrónica de contas do exercício de 2019. ____________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre os eventos a divulgar na 

agenda cultural de Abril. __________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Divulgar no Facebook e na página da Junta de Freguesia, que em cumprimento do que 

foi decretado pelo Governo Regional dos Açores, e relativo à prevenção do surto da 

pandemia do COVID-19, a interrupção temporária do Centro de Convívio de Seniores, 

até ao dia 31 de março. ___________________________________________________ 

- Divulgar no placard e nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o edital 

relativo ao programa de controlo e erradicação da diarreia viral bovina; _____________ 

- Proceder em conformidade com o solicitado pela Direção Regional do Ambiente com 

a informação da Direção Regional do Ambiente, relativo ao Programa “A Minha 

Ribeira”; _______________________________________________________________ 

- Proceder em conformidade com o solicitado pelo Tribunal de Contas, relativo à 

prestação eletrónica de contas relativo a 2019; _________________________________ 

- Indicar à Urbhorta o subtema-Artes/Ofícios que será protagonizado por esta freguesia 

no Desfile da Semana do Mar:  VENDILHÃO; ________________________________ 

- FIT – Divulgar junto das coletividades o torneio de futsal e os torneios de apuramento 

em várias modalidades desportistas na Semana da Freguesia que decorre de 11 a 17 de 

maio. _________________________________________________________________ 

- Aprovar o Plano de Contingência para o Covid-19 a implementar na sede da Junta de 

Freguesia; ______________________________________________________________ 

Solicitar orçamento para o fornecimento de extintor de pó ABC de 6 kg. ____________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RDP/Açores – Céu 

Azul, para falar sobre a celebração do Dia da Freguesia; _________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RTP/Açores – 

Açores Hoje, para falar sobre a celebração do Dia da Freguesia; ___________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RDP/Açores – Inter 

Ilhas, para falar sobre a celebração do Dia da Freguesia; _________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa Aqui há Souto, da 

Radio Antena 9, para falar sobre a celebração do Dia da Freguesia _________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia e da Presidente da Assembleia de 

Freguesia na Palestra «A Delegação da Horta da FNAT – Fundação Nacional para Alegria no 

Trabalho», realizada no encerramento do programa da celebração do Dia da Freguesia; _ 
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- Colocação de azulejos para a Placa Toponímica da “Rua dos Ex-Combatentes”; _____ 

- Colocação das estações rateiras na área 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


