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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
VINTE E UM DE JULHO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM  

 

_____ Aos vinte e um dias do mês de julho 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 Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de ofício com 

deliberações e notas da Comissão Nacional de Eleições para as eleições para os Órgãos 

das Autarquias Locais; envio de e-mail a informar da 3ª transferência dos Fundos do 

Orçamento de Estado. ____________________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convite para estar presente na abertura da 

Casa da Baía da Horta. ___________________________________________________ 

- Dos Portos dos Açores, envio de autorização para ocupação de espaço na Marina da 

Horta, para a exibição do filme “Aquele querido mês de agosto”, no âmbito da Festa do 

Cinema ao Ar Livre. _____________________________________________________ 

- Da Delegação Regional da ANAFRE, envio de e-mail sobre a transmissão em direto 

do VI Encontro Regional de Autarcas de Freguesia; envio de e-mail a informar que a 

transmissão feita em direto do VI Encontro Regional de Autarcas de Freguesia, esta 

disponível na página do Facebook da Delegação. _______________________________ 

- Da Apel, envio de e-mail a responder ao pedido de informação desta Junta de 

Freguesia, relativamente ao número de obras editadas. __________________________ 

- Da ISSA – Instituto de Segurança Social dos Açores, envio de e-mail sobre a 

realização de Tertúlias intituladas “No meu tempo era assim” para os idosos do Centro 

de Convívio de Seniores. __________________________________________________ 



 2 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de circular sobre a 

atividade suinícola. ______________________________________________________ 

- Do Francisco Gonçalves, envio de e-mail com o levantamento topográfico do jardim 

do Bairro da Boa Vista e de zona na Canada das Dutras. _________________________ 

- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

-  

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do Presidente, da Tesoureira e da Assistente Técnica da Junta de 

Freguesia na reunião com os representantes da empresa de contabilidade SISDIAS; ___ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na missa solene em Honra de Nossa 

Senhora do Carmo. ______________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


