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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos dezasseis 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 e-mail sobre as propostas de atividades a 

realizar – “Faial 1 Ilha 13 Freguesia”; envio de e-mail a informar do lançamento da 

newsletter do Município; envio de e-mail a solicitar os contatos de instituições no 

âmbito do Projeto “A Câmara na Freguesia”; envio de e-mail com os regulamentos dos 

torneios “Faial 1 Ilha – 13 Freguesias”. ______________________________________ 

- Da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de ofício sobre o 

Presidente da Junta de Freguesia em regime de meio tempo – trabalhador em funções 

públicas; envio de ofício sobre o Presidente da Junta de Freguesia em regime de meio 

tempo – pensionista; envio de e-mail a solicitar o preenchimento do inquérito de 

satisfação. _____________________________________________________________ 

- Da Urbhorta, envio de e-mail a solicitar informação sobre a montagem da sala para a 

Sessão Solene do Dia da Freguesia. _________________________________________ 

- NoBrinde, envio de proposta de orçamento para o fornecimento de 100 conjuntos 

referencia NB229203, GREENY, esferográfica e lapiseira em bambu. ______________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal da Horta sobre a realização do 

Teatro Social, no âmbito do Projeto “Faial 1 Ilha 13 Freguesias” e contatar com os 

utentes que frequentam o centro de convívio para questionar o seu interesse em 

participar. ______________________________________________________________ 
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- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e enviar os contatos das 

instituições da Freguesia, no âmbito da realização do Projeto “A Câmara na Freguesia”. 

- Enviar convite às coletividades da Freguesia para participarem nas provas desportivas 

e/ou culturais, no âmbito do Projeto “Faial 1 Ilha 13 Freguesias”, tendo por objetivo 

apurar os representantes de cada coletividade, para participarem nas provas inter-

coletividades, que decorrem na semana da Freguesia que se irá realizar de 09 a 15 de 

maio, para apuramento dos representantes da Matriz. ____________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Direção Regional da Cooperação com o Poder 

Local e preencher o questionário de satisfação. ________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Urbhorta e informar o dia de montagem da sala para a 

realização da Sessão Solene do Dia da Freguesia. ______________________________ 

- Convidar a presidente da Associação Cultural de São Roque do Pico para estar 

presente na Sessão Solene do Dia da Freguesia. ________________________________ 

- Aprovar a sugestão do percurso do Matriz Urban Trail apresentado pelo Clube 

Independente de Atletismo Ilha Azul e proceder à atualização do cartaz para divulgação 

do evento. ______________________________________________________________ 

- Proceder à aquisição de 100 conjuntos referencia NB229203, GREENY, esferográfica 

e lapiseira em bambu, à empresa NoBrinde, na importância de 309,10 € (trezentos e 

nove euros e dez cêntimos). _______________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


