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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E VINTE  

 

_____ Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 Câmara Municipal da Horta, envio de exemplar do Protocolo de Cooperação 

Financeira 2020 – Fundo Próprio de Investimento, para a execução dos trabalhos de 

execução de muros de pedra no Caminho Fundo. _______________________________ 

- Da Assembleia de Freguesia da Feteira, envio de voto de reconhecimento sobre a 

resiliência e capacidade de superação face aos prejuízos provocados pelo Furacão 

Lorenzo. _______________________________________________________________ 

- Da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, envio de e-mail a 

informar que as prorrogações dos programas ocupacionais passarão a ser efetuados 

online. ________________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de convite para estar 

presente na inauguração da beneficiação do Caminho Agrícola da Fligueira. _________ 

- Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de circular sobre o 

combate aos afídeos dos citrinos. ___________________________________________ 

- Do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, envio de e-

mail sobre o Matriz Urban Trail. ____________________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail com a divulgação da SPMS – Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, EPE – 4ª edição do evento. _______________________________ 
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- De Nelson Andrade, Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, envio de e-mail a 

questionar o interesse desta Junta de Freguesia no fornecimento de dorsais com chip 

incorporado, para a prova do Matriz Urban Trail. _______________________________ 

- Da Polícia de Segurança Publica, envio do parecer para a realização do Matriz 

Urban Trail. ____________________________________________________________ 

- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder à divulgação da circular recebida da Secretaria Regional da Agricultura e 

Florestas sobre o combate aos afídeos dos citrinos, nos meios de comunicação da Junta 

de Freguesia; ___________________________________________________________ 

- Manifestar ao Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro a 

disponibilidade para a distribuição dos panfletos da Liga, no dia do Matriz Urban Trail, 

podendo estes serem entregues na sede da Junta de Freguesia. Agradecer ainda a 

divulgação do evento nas redes sociais do Núcleo. ______________________________ 

- Manifestar ao Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, a disponibilidade do 

possível apoio da Junta de Freguesia na aquisição da plataforma de tempo eletrónico. __ 

- Remeter o parecer da Polícia de Segurança Publica sobre a realização do Matriz Urban 

Traial, para a Câmara Municipal para efeitos de autorização da realização da prova. ___ 

- Apresentar candidatura à Cooperação Técnica e Financeira do Governo Regional com 

as Freguesias, para a aquisição de diversos equipamentos necessários para o normal 

funcionamento dos serviços administrativos desta Junta de Freguesia: impressora 

multiusos; ortátil com doc+monitor; estante de metal cinza; 4 armários em metal com 

prateleiras; biombos dupla face e um expositor de folhetos. __________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


