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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E 
VINTE E DOIS 

 

_____ Aos quatro dias do mês de maio 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 SISDIAS, envio de e-mail a solicitar o envio de ofício ao Tribunal de Contas a fim 

de ser autorizada a entrega da Prestação de Contas de 2021 em POCAL. ____________ 

- Do Tribunal de Contas, envio de e-mail a autorizar, a título excecional, a entrega da 

Prestação de Contas de 2021, em POCAL. ____________________________________ 

- De Reinaldo Pires – Sentido Regular Açores, envio de e-mail a informar que um 

representante da empresa vai estar na ilha do Faial de 16 a 20 de maio e a solicitar uma 

reunião. _______________________________________________________________ 

- Da ADSE, envio de e-mail sobre o registo de incapacidade temporária para o trabalho. 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a solicitar o envio do programa da 

semana cultural e desportiva, para a elaboração do cartaz. ________________________ 

- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de e-mail a solicitar a colaboração 

no III Festival de Sopas organizado pela Equipa de Saúde Escolar da ESMA, envio de 

convite para estar presente na Sessão Solene comemorativa do Dia da Escola 

Secundária Manuel de Arriaga. _____________________________________________ 

- Do Bico Doce, envio de e-mail a agradecer o convite para estarem presentes na Mostra 

Gastronómica e informar não ter disponibilidade para participarem. ________________ 
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- Da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, envio de convite 

para estar presente nas comemorações do 110º Aniversário da AHBVF e Inauguração 

do Novo Quartel Operacional. ______________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder ao agendamento da reunião com o Sr. Reinaldo Pires, representante da 

empresa Sentido Regular Açores, para o dia 17 de maio, pelas 14:30 horas, na sede da 

Junta de Freguesia. ______________________________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Escola Secundária Manuel de Arriaga e colaborar no III 

Festival de Sopas organizado pela Equipa de Saúde Escolar da ESMA. _____________ 

- Realizar a Festa do Bairro – São Pedro, com a colaboração da Comissão de Festas do 

Bairro da Boa Vista nos dias 25 e 26 de junho. _________________________________ 

- Solicitar a colaboração à Urbhorta para a cedência de 2 tendas para as Festas do 

Bairro-São Pedro. _______________________________________________________ 

 - Solicitar a colaboração à Câmara Municipal para a cedência de equipamentos para 

apoio à Festa de Bairro – São Pedro, nomeadamente: a instalação de dois quiosques 

(3x2); instalação de uns sanitários; a colocação de dois recipientes (contentores) para a 

recolha de garrafas, e a limpeza diária da área dos festejos, nos dias em que os mesmos 

decorrem,  3 grades com sinalização de transito proibido; 4 grades; 4 caixas e respetivos 

bilros, para o torneio de bilro inter-freguesias, a realizar no dia 26 de junho (domingo).  

- Realizar, no dia 09 de junho, o concerto “Musica no Coreto”, que terá lugar na Praça 

da República, associado à Celebração do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas.________________________________________________ 

- Convidar o grupo musical “Morabeza”, constituído por Alexandre Gualdino e Misuzi, 

acompanhados pelo guitarrista Zeca Sousa, para o concerto musical que terá lugar no 

dia 09 de junho, na Praça da República, no âmbito do Projeto “Musica no Coreto”. ___ 

- Publicitar nas redes sociais da Junta de Freguesia a pretensão desta autarquia em fazer 

uma candidatura ao Estagiar T, na área de animador sociocultural. _________________ 

- Enviar e-mail à Câmara do Comércio e Indústria da Horta, a solicitar a sua 

colaboração na divulgação junto dos seus associados da Mostra Gastronómica, no 

âmbito do encerramento da Semana da Freguesia da Matriz do Projeto Municipal “1 

Ilha 13 Freguesia”. _______________________________________________________ 

- Realizar as provas de apuramento dos representantes da Freguesia da Matriz, do 

Projeto Municipal “1 Ilha 13 Freguesia” nas modalidades desportivas de Sueca, 

Dominó, Futsal, Bilro/Malha, Matraquilhos, Damas, Tiro com carabina e Pesca 

Desportiva). ____________________________________________________________ 
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Ponto 4 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé. _________________________ 

- Após a análise da candidatura de Inês Simões Goulart, foi deliberado aprovar e 

informar os requerentes para o levantamento do Vale de Compras Bebé. ____________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene comemorativa do 

Dia da Freguesia da 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


