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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos dois dias do mês de dezembro 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 a solicitar o levantamento do 

número de famílias carenciadas e de pessoas idosas, da freguesia; envio de ofício a 

informar da transferência de 6.705,00 € (seis mil setecentos e cinco euros) referente a 

acordos de execução e Contratos Interadministrativo de Delegação de Competências; 

solicitação de informação do número de utentes do Centro de Convívio de Seniores da 

Matriz. ________________________________________________________________ 

- De Filipe Fonseca, envio de e-mail sobre o Orçamento Participativo Sociocultural da 

Freguesia 2020. _________________________________________________________ 

- Do Jornal Incentivo, envio de e-mail sobre a publicidade de Natal. ______________ 

- Do Serviço Desenvolvimento Agrário, envio de Edital sobre a atividade suinícola. __ 

- Da Comissão Nacional de Eleições, envio do mapa calendário para a Eleição do 

Presidente da República – 24 de janeiro de 2021. _______________________________ 

- De Dieter Ludwig, envio de convite para visitar a exposição “100 cartazes 2011/2019 

Pacific Art”. ____________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Devido às restrições da crise pandémica da Covid-19, foi deliberado não realizar o 

habitual almoço de convívio de Natal com os utentes do centro de convívio de seniores 

e os eleitos da freguesia. Em alternativa, foi deliberado oferecer um bolo rei a cada um 
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dos seniores que frequentam o centro de convívio e fazer um ligeiro convívio com os 

eleitos da freguesia, no final da assembleia da freguesia ordinária do mês de dezembro.  

- Comunicar ao Cineclube do Faial, que a Junta de Freguesia, após a devida ponderação, 

deliberou aceitar a proposta apresentada para a realização do projeto do “Festa do 

Cinema ao Ar Livre” em 2021, a realizar em parceria com o Cineclube, estando o 

referido projeto contemplado no Plano e Orçamento desta autarquia para o próximo ano.  

- Propor à Presidente da Assembleia de Freguesia, a marcação da reunião ordinária do 

mês dezembro para o dia 26. ______________________________________________ 

- Aceitar a proposta apresentada pelo Jornal Incentivo e publicitar um anúncio de Boas 

Festas, em 1/8 de página a preto, no valor de 60,00 €. + IVA. _____________________ 

- Divulgar nos meios digitais da Junta de Freguesia (facebook) o edital recebido do 

Serviço Florestal do Faial, sobre a atividade suinícola; __________________________ 

- Ponderar a realização de um concerto no centro urbano durante a quadra natalícia, com 

vista a animar o centro histórico e dinamizar o Comércio Tradicional. ______________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia ao estúdio do músico Filipe Fonseca para 

falar sobre o projeto “Matriz Musical”, vencedor do Orçamento Participativo 

Sociocultural da Matriz de 2020. __________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


