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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos vinte e oito 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 ANAFRE, envio de envio de e-mail sobre o Programa de Literacia Digital da APB 

– “Tudo o que precisa saber sobre a banca online”; envio de e-mail com o guia pratico 

de como obter os valores de IMI, no Portal das Finanças; envio de e-mail sobre a 

comunicação ao Tribunal de Contas, de contratos outorgados ao abrigo das medidas 

especiais de contratação pública e de montante inferior ao limiar para fiscalização 

prévia. ________________________________________________________________ 

- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail sobre a inscrição em sessões de 

esclarecimentos via ZOOM, sobre Eleições; envio de e-mail com nota informativa sobre 

“Publicidade Institucional”. ________________________________________________ 

- Da Delegação Regional da ANAFRE, envio de e-mail sobre a medida 

CONTRATAR; envio de e-mail sobre a Resolução do Conselho do Governo nº 

183/2021 de 23 de julho de 2021”. __________________________________________ 

- Da Secretaria Regional das Obras Publicas e Comunicações, envio de convite para 

estar presente na apresentação do projeto da 2ª fase da Variante à Horta. ____________ 

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

a informar da realização do Showcooking “Experimenta é Bio”, na Praça da República.  

- Do Instituto Nacional de Estatística, envio de e-mail a convidar para a Sessão (on-

line) de apresentação dos resultados provisórios dos Censos 2021. _________________ 
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- Do Serviço Regional de Estatística, envio de e-mail com os resultados preliminares 

dos Censos 2021 da Matriz. ________________________________________________ 

- Do Instituto dos Registos e do Notariado, envio de e-mail a informar da campanha 

da renovação automática do cartão do cidadão, a todos os cidadãos com 25 anos ou 

mais. __________________________________________________________________ 

- De TOSCCA, envio de orçamento para a aquisição de 8 papeleiras em ripa 3x2 com 

tampa - pintada. _________________________________________________________ 

- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

-  

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na sessão de abertura da Casa da 

Baía da Horta, no Largo do Infante. _________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


