
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM  

 

_____ Aos oito dias do mês de outubro 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: ________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de agradecimento na cessação de funções 

como Presidente da Câmara Municipal. ______________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre os prazos contabilísticos e fiscais das freguesias 

– outubro 2021. _________________________________________________________ 

- Da Assembleia Municipal da Horta, envio de e-mail sobre a tomada de posse da 

Assembleia Municipal da Horta. ____________________________________________ 

- Do Apoio DGAL, envio de e-mail com informações sobre a entrada em vigor do 

Sistema de Normalização Contabilística e para as Administrações Publicas e SISAL. __ 

- Da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, envio de e-

mail com flyer referente ao Dia Mundial do Animal. ____________________________ 

- Do Parque Natural do Faial, envio de e-mail sobre o voluntariado ambiental no 

Morro de Castelo Branco. _________________________________________________ 

- Da Direção do Serviço do Ambiente e Alterações Climáticas do Faial, envio de 

convite para a colaboração desta Junta de Freguesia com o Parque Natural do Faial na 

Campanha SOS Cagarro 2021. _____________________________________________ 

- Da Sociedade Amor da Pátria, envio de orçamento para a realização do convívio de 

entrega de diplomas aos participantes no Projeto “Matriz Musical”. ________________ 

- Da Associação de Veteranos do Sporting Club da Horta, envio do plano de 

atividades para a época 2021/2022 e o pedido de apoio para a deslocação aos EUA. ___ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pelo Parque Natural do Faial e divulgar na página do 

Facebook da Junta de Freguesia a Campanha SOS Cagarro 2021. __________________ 

- Estabelecer contacto com os utentes do Centro de Convívio de Seniores para ponderar 

a data da reabertura do Centro. _____________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Conclusão da colocação do novo painel de informação turística do Miradouro do 

Monte Carneiro; _________________________________________________________ 

- Foi feita a recolha das floreiras suspensas colocadas no centro urbano. _____________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


