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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos vinte e seis dias do mês de janeiro 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: _______________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail sobre os serviços de pastoreio de gado 

bovino 2021; envio de e-mail com esclarecimentos adicionais sobre os serviços de 

pastoreio de gado bovino 2021; _____________________________________________ 

-Da Direção Regional dos Recursos Florestais, envio de ofício sobre a proibição do 

exercício de caça em dia de eleições. ________________________________________ 

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

avícola; ________________________________________________________________ 

- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail com informação para 

atendimento no dia das Eleições – Eleição do Presidente da República; envio de e-mail 

com recomendações adicionais às mesas de voto – Eleição do Presidente da República; 

envio de e-mail com comunicado da proibição de propaganda na véspera e no dia da 

eleição e sobre o transporte no dia da eleição. _________________________________ 

- Da Delegação de Saúde Horta, envio de e-mail a alertar para que sejam tomadas 

todas as precauções no ato eleitoral para o Presidente da República. ________________ 

- De Fregal, envio do e-mail com legislação publicada e de relevância paras as 

Autarquias Locais. _______________________________________________________ 

- Do Museu da Fábrica da Baleia, envio de e-mail sobre o projeto “Mulheres na 

Baleação”. _____________________________________________________________ 
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- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a informar de uma desinfestação 

no Edifício dos Paços do Concelho. _________________________________________ 

- Do Serviço Municipal de Proteção Civil, envio de e-mail com os avisos 

meteorológicos nºs 16/2021 e 17/2021. _______________________________________ 

- De Vitor Medeiros, envio de e-mail com a informação solicitada por esta Junta de 

Freguesia, referente ao óbito do Sr. António José Macedo Medeiros. _______________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder de acordo com o solicitado pelo Serviço Florestal do Faial e inscrever os 

proprietários para o pastoreio de gado bovino no perímetro florestal do cabouco; _____ 

- Reencaminhar a informação recebida do Sr. Vitor Medeiros à Caixa de Providência do 

Ministério da Educação, com os dados solicitados por esta, relativos ao falecimento do 

seu pai, Sr. António José Macedo Medeiros. __________________________________ 

Ponto 4 – Propostas de Orçamento – Aquisição de bandeiras para exterior. ______ 

- Proceder à aquisição de três bandeiras de hastear: uma bandeira Nacional, uma da 

Região Autónoma dos Açores e uma da Junta de Freguesia, à empresa Loja das 

Bandeiras, por esta ter apresentado a melhor proposta. __________________________ 

Ponto 5 – Propostas de Orçamento – Aquisição de papel de fotocopia e pastas de 

arquivo morto. _________________________________________________________ 

- Proceder à aquisição de 6 caixas de papel de fotocopia e de 20 pastas de arquivo 

morto, necessárias ao normal funcionamento da Junta de Freguesia, à empresa Papelaria 

Rua Telegrapho, por esta ter apresentado a melhor proposta. ______________________ 

Ponto 6 – Propostas de Orçamento - Aquisição de envelopes. __________________  

- Proceder à aquisição à Gráfica Telegrafo de 500 envelopes DL com janela 

110x220mm e 500 envelopes DL sem janela110x220mm, com a impressão do logotipo 

da Junta de Freguesia a cores. ______________________________________________ 

Ponto 7 – Apoio à Natalidade. ____________________________________________  

- Após a análise da candidatura de Maria Beatriz Santos Silva, foi deliberado aprovar e 

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

Ponto 8 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na apresentação do Guia de 

Respostas Sociais do Concelho da Horta; _____________________________________ 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia, empreiteiro, vice-presidente e técnicos da 

Câmara Municipal, ao caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, para tratar 

da execução do poço sumidouro e caixa de retenção de águas pluviais; ______________ 
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- Visita do presidente da Junta de Freguesia, vice-presidente e técnicos da Câmara 

Municipal ao Caminho Fundo para verificar do andamento das obras, e observar 

algumas alterações ocorridas na via devido aos trabalhos em curso; ________________ 

- Apoio do executivo da Junta de Freguesia ao ato eleitoral para o Presidente da 

República, que se realizou na Biblioteca Publica e Arquivo João Jose da Graça. ______ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


