
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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 e-mail sobre as Eleições dos Órgãos das 

Autarquias Locais – esclarecimentos na eventualidade de perturbações da ordem publica 

no dia 26 de setembro; envio de e-mail sobre as Eleições dos Órgãos das Autarquias 

Locais a comunicar da proibição do exercício de caça no dia 26 de setembro; envio de 

ofício sobre as Eleições dos Órgãos das Autarquias Locais – 26 de setembro de 2021 – 

Alvará de nomeação dos membros de mesa. ___________________________________ 

- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail sobre as Eleições dos Órgãos das 

Autarquias Locais – proibição de propaganda na véspera e no dia da eleição, transporte 

de eleitores no dia da eleição e declarações políticas em dia de eleição. _____________ 

- Da Direção Regional da Agricultura, envio de e-mail com circular 3/2021 relativa 

ao combate à lagarta mineira dos citrinos. ____________________________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com a portaria 100/2021 de 20 de 

setembro de 2021, sobre a proibição do exercício de caça. ________________________ 

- Da Freguesia da Ribeirinha, envio de e-mail a informar do cancelamento da 

celebração do Dia da Freguesia, devido ao elevado número de casos de Covid, na 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Do Orçamento Participativo dos Açores, envio de convite para os encontros 

participativos online de 20 a 24 de setembro. __________________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Divulgar na página do Facebook da Junta de Freguesia o edital recebido da Câmara 

Municipal da Horta sobre a proibição do exercício de caça no dia da Eleição dos Órgãos 

das Autarquias Locais - 26 de setembro.  _____________________________________ 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé. _________________________ 

- Após a análise da candidatura de Alice Teixeira Menezes, foi deliberado aprovar e 

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

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Assinatura do Protocolo de Apoio a Atividades Sociais com a Casa de Infância de 

Santo Antonio. __________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


