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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
VINTE E SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM  

 

_____ Aos vinte e seis dias do mês de maio 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 Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, envio de e-mail 

sobre uma sessão de esclarecimento sobre as Novas Medidas de Apoio ao Emprego – 

PROSA.QUALIFICA. ____________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, envio de e-mail 

sobre a exposição da alteração dos limites de freguesia da Matriz. _________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder à assinatura de um protocolo de cooperação com o Cineclube do Faial, para a 

realização da Festa do Cinema ao Ar Livre. ___________________________________ 

- Proceder à assinatura do Protocolo de Cooperação com a Associação ABRIGAR, para 

apoio às atividades da Associação, nomeadamente ao apoio à esterilização de animais 

que vivam na rua. ________________________________________________________ 

- Proceder à Candidatura ao projeto de investimento da Medida 19 – Apoio ao 

desenvolvimento local de base comunitária (DLBC) LEADER, Submedida 19.2 – 

Apoio à realização de operações no âmbito das estratégias de desenvolvimento local 

(EDL), intervenção 7.5 – Investimentos em infraestruturas de lazer e turísticas e 

informações turísticas, do Programa de Desenvolvimento Rural para a Região 

Autónoma dos Açores 2014-2020 (PRORURAL +). ____________________________ 
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Ponto 4 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé. _________________________ 

- Após a análise da candidatura de Margarida de Faria Serpa, foi deliberado aprovar e 

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

Ponto 5 – Fins de semana de Verão no centro histórico e comercial da freguesia da 

Matriz, Cidade da Horta, Ilha do Faial - Pareceres. _____________________________ 

- Deliberado enviar à Câmara Municipal da Horta a proposta da Assembleia de 

Freguesia para os Fins de semana de Verão no centro histórico e comercial da freguesia 

da Matriz, Cidade da Horta, Ilha do Faial, bem como os pareceres obtidos e solicitar 

uma reunião para ponderação conjunta do assunto. _____________________________ 

Ponto 6 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

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

de Pentecostes, na Igreja Matriz. ____________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


