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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM  

 

_____ Aos quinze dias do mês de dezembro 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 ofício com a minuta do contrato 

interadministrativo de Delegação de Competências, 2022-2025. ___________________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail com informação 

jurídica emitida pelo gabinete jurídico da ANAFRE sobre “Regime de Exercício em 

Funções, Exercício de Atividade Profissional, Dispensa de Atividade Profissional, 

Regime de Meio Tempo e Pensão de Reforma”. ________________________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de ofício a informar da alteração de contato 

telefónico do Serviço Florestal do Faial. ______________________________________ 

- Da Comissão Nacional de Eleições, envio do mapa calendário das operações 

eleitorais. ______________________________________________________________ 

- Da Juventude Social Democrata, envio de ofício sobre a iniciativa “Natal Solidário”. 

- Da Direção Regional do Desporto, envio de e-mail sobre a ação de formação – Dos 

Zero aos Jogos Olímpicos. _________________________________________________ 

- Do Núcleo Cultural da Horta, envio de Nota a informar das inscrições para o 

Concurso de Presépios. ___________________________________________________ 

- Da ADELIAÇOR, envio de convocatória para a Assembleia Geral. ______________ 

- Da Polícia de Segurança Publica, envio de aditamento ao Auto de Notícia por 

contraordenação de Canídeo NPP 486152/2021. _______________________________ 
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- Da Polícia de Segurança Publica, envio de aditamento ao Auto de Notícia por 

contraordenação de Canídeo NPP 512556/2021. _______________________________ 

- De Van Opstal, envio de Postal de Boas Festas. ______________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder em conformidade com o mapa calendário das operações eleitorais para a 

Eleição para a Assembleia da República, recebido da Comissão Nacional de Eleições, e 

ter em conta os procedimentos necessários para o processo eleitoral. _______________ 

- Satisfazer o solicitado pela Juventude Social Democrata, no âmbito da iniciativa 

“Natal Solidário” e indicar duas famílias carenciadas da Freguesia, para receberem um 

Cabaz de Natal. _________________________________________________________ 

- Publicitar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia, o anúncio do Núcleo 

Cultural da Horta, sobre as inscrições para o Concurso de Presépios. _______________ 

- Juntar os aditamentos recebidos da Polícia de Segurança Publica, relativos aos 

processos de contraordenação de canídeos iniciais com os nº NPP 486152/2021 e 

512556/2021. ___________________________________________________________ 

- O Presidente da Junta de Freguesia informou os membros do executivo que vai optar, 

a partir de 2022, pelo exercício do mandato no regime de meio tempo, em conformidade 

com o disposto na Lei nº 69/2021 de 20 de outubro, que altera o artº 27º da Lei 169/99 

de 18 de setembro. _______________________________________________________ 

- Aprovar as Opções do Plano de Atividades e a Proposta de Orçamento para 2022, no 

valor total de 97.696,00 €. _________________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com os utentes que 

frequentam o Centro de Convívio de Seniores a fim de falar do funcionamento do 

Centro para o ano de 2022. ________________________________________________ 

-Participação do Presidente da Junta de Freguesia numa reunião com o Pároco e com a 

Comissão de Assuntos Económicos da Paroquia da Matriz, para apresentação de 

cumprimentos e tratar de assuntos de interesse de ambas as partes. _________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


