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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos dois dias do mês de fevereiro 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 Câmara Municipal da Horta, envio de ofício com a devolução dos cadernos de 

recenseamento eleitoral; envio de e-mail a informar do reagendamento da reunião de 

assinatura dos contratos de Delegação de Competências, 2022/2025; envio de e-mail 

sobre a calendarização das semanas culturais e desportivas “Faial 1 Ilha, 13 Freguesias”. 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail sobre as inscrições para 

Apascentamento de Gado no Perímetro Florestal do Faial. _______________________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail com a informação 

enviada da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, sobre a cooperação 

técnica e financeira; envio de e-mail com voto de louvor e agradecimento às Juntas de 

Freguesia, pela forma emprenhada e responsável, com que lidaram com o ato eleitoral 

das Eleições para a Assembleia da República. _________________________________ 

- Do Museu da Horta, envio de e-mail a agradecer a doação da reprodução do retrato 

de Manuel de Arriaga. ____________________________________________________ 

- Do Portal do Emprego, envio de e-mail relativo a assiduidades dos programas 

PROSA, PROSA Qualifica, Reativar + e React-Emprego, no âmbito da situação 

pandémica. _____________________________________________________________ 

- De Ana Luisa Felix, envio de e-mail a solicitar a colaboração para a impressão de 

fotocopias para o projeto “Dress a Girl”. _____________________________________ 
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- Da Accional, envio de e-mail com orçamento para o fornecimento de brindes para o 

Dia da Freguesia. ________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Em resposta ao solicitado pela Câmara Municipal indicar a data preferencial para a 

realização da semana cultural e desportiva da freguesia “Faial 1 Ilha, 13 Freguesias” de 

09 a 16 de maio e em alternativa a data de 02 a 08 de maio. ______________________ 

- Proceder conforme o solicitado pelo Serviço Florestal do Faial, divulgar o Edital sobre 

o apascentamento de gado no perímetro florestal do Faial e proceder à inscrição dos 

possíveis interessados. ____________________________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Ana Felix de “Dress a Girl” e facultar a impressão de 

fotocópias. _____________________________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Apoio do executivo ao ato eleitoral de 30 de janeiro – Eleições para a Assembleia da 

República; _____________________________________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na sessão de assinatura dos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências e na reunião com o executivo 

camarário e as Juntas de Freguesia do Concelho; _______________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com o Clube 

Independente de Atletismo Ilha Azul, para preparação da 9ª edição do Matriz Urban 

Trail; _________________________________________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com Carla Gomes da 

empresa Oceans-On, para tratar da realização do Projeto “Crescer Saudável”; ________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene do Voto Municipal 

do Senhor Santo Cristo, na Praia do Almoxarife. _______________________________ 

 _____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


