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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM DOIS 
DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM  

 

_____ Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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 Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de ofício a 

confirmar a cedência do Anfiteatro para a realização do projeto “Festa do Cinema ao Ar 

Livre”. ________________________________________________________________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de circular informativa nº 

59B, sobre a evolução da situação epidemiológica na Região Autónoma dos Açores; 

envio de circular informativa nº 41A, sobre a evolução da situação epidemiológica na 

Região Autónoma dos Açores; envio de circular informativa nº 59C, sobre a evolução 

da situação epidemiológica na Região Autónoma dos Açores; envio de circular 

informativa nº 41B, sobre a evolução da situação epidemiológica na Região Autónoma 

dos Açores; envio de circular informativa nº 39F, sobre a evolução da situação 

epidemiológica na Região Autónoma dos Açores. ______________________________ 

- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Divulgar a abertura das candidaturas do Orçamento Participativo Sociocultural da 

Matriz 2021; ___________________________________________________________ 

- Realizar um concerto no âmbito do Projeto “Musica no Coreto” no dia de 10 julho 

com o DUO Manuel e Francisco Costa, no Jardim Florêncio Terra. ________________ 

- Solicitar apoio à Câmara Municipal para a utilização de Mupis fixos e eletrónicos da 

cidade, bem como a cedência de cadeiras para as sessões cinematográficas do Projeto 

“Festa do Cinema ao Ar Livre”; ____________________________________________ 
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- Propor à Presidente da Assembleia de Freguesia o dia 22 de junho para marcação da 

sessão ordinária do mês de junho; ___________________________________________ 

- Aprovar a prestação de serviço à comunidade, do Instituto de Reinserção Social, da 

menor Mariana Domingos, a realizar à segunda e sexta-feira, das 09:00 às 12:00 horas. 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na inauguração do Museu de Arte 

Sacra; _________________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


