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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
VINTE E TRES DE MARÇO DE DOIS 
MIL E VINTE E DOIS 

 

_____ Aos vinte e três dias do mês de março 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 e-mail para estar presente na reunião com 

os vereadores da Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia; envio de e-mail sobre a 

atividade de hidroginástica a realizar no Dia Mundial da Atividade Física – 6 de abril; 

envio de convite para estar presente no “Concerto pela Paz”. _____________________ 

- Do Núcleo Operacional da Horta – Direção Regional de Qualificação Profissional 

e Emprego, envio de e-mail com indicação de nome de utente para a colocação no 

Programa SEI. __________________________________________________________ 

- Da Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça, envio de 

agradecimento pelo envio de dois exemplares do Opusculo “Horta: Uma Cidade entre o 

Reino e o Império”. ______________________________________________________ 

- Da Junta de Freguesia da Conceição, envio de e-mail com pedido de apoio na 

divulgação receção de donativos. ___________________________________________ 

- De Toledo Alves, envio de e-mail a informar da reeleição como vogal do Conselho 

Diretivo da ANAFRE. ____________________________________________________ 

- De Filipa Couchinho, envio de e-mail com pedido de colaboração para a publicação 

da tese de doutoramento – Migrações de regresso ao Faial. _______________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 
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- Contatar com os utentes que frequentam o Centro de Convívio de Seniores a fim de 

questionar o seu interesse em participar na atividade de hidroginástica promovida pela 

Câmara Municipal da Horta, no âmbito do Dia Mundial da Atividade Física; _________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Junta de Freguesia da Conceição e divulgar o 

pedido de apoio na divulgação de receção de donativos, no facebook desta Junta de 

Freguesia; ______________________________________________________________ 

- Solicitar à ANAFRE esclarecimentos sobre a aplicação da Lei nº 69/2021 – exercício 

do mandato a meio tempo dos titulares das Juntas de Freguesia; ___________________ 

- Enviar ofício à Câmara Municipal da Horta com os orçamentos para fornecimento de 

placas de pavimento sintético SBR (homologado), cola e transporte, para requalificar o 

Parque Infantil do Bairro da Boa Vista. Solicitar também que o Parque Infantil passe a 

integrar a rede de parques infantis municipais com a inclusão do respetivo seguro; ____ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião na Câmara Municipal com 

residentes e empresários do centro urbano sobre a intervenção da 2ª unidade do projeto 

da frente mar; ___________________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião com os Vereadores da 

Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. ___________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


