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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
DEZASSETE DE NOVEMBO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM  

 

_____ Aos dezassete dias do mês de novembro 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: ________________________________________ 

- Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre o Projeto “Faial em Forma” – 

Sessões de Música gratuitas para os utentes do centro de convívio de seniores. _______ 

- Da SISDIAS, envio de e-mail sobre a apresentação da declaração única de 

rendimentos – Lei nº 52/2019, de 31 de julho. _________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre uma ação de formação gratuita para os novos 

eleitos locais. ___________________________________________________________ 

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

Informativo. ____________________________________________________________ 

- Da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de e-mail a 

informar da alteração do início da formação no dia 15 de novembro. _______________ 

- Da Polícia Segurança Publica, envio de auto de notícia por Contra Ordenação de 

canídeos. ______________________________________________________________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário, envio de e-mail com Edital sobre a 

atividade suinícola. ______________________________________________________ 

- Da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, envio de e-mail a confirmar a 

reunião solicitada por esta Junta de Freguesia. _________________________________ 

- Da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, envio de pedido 

de apoio para a aquisição de equipamentos de proteção individual (Botas) para os 

bombeiros faialenses. _____________________________________________________ 
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- Do Serviço do Desporto do Faial, envio de e-mail sobre o Plano Nacional de Ética no 

Desporto - Açores. _______________________________________________________ 

- Da UMAR, envio de convite para participar nas comemorações do Dia Internacional 

pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. ______________________________ 

- Do Jornal das Autarquias, envio de e-mail a solicitar a colaboração para o 

preenchimento do questionário/entrevista. ____________________________________ 

- De António Furtado, envio de e-mail a solicitar informação sobre a existência da 

pouca iluminação publica na zona envolvente ao Recinto Desportivo do Bairro da Boa 

Vista, o que torna perigoso a circulação de veículos e peões. ______________________ 

- De Reference Efficient, envio de e-mail com proposta de prestação de serviços de 

Contratação Pública. _____________________________________________________ 

- Da Notária Celina da Silva, envio de edital para afixação. _____________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conforme informação recebido da SISDIAS, relativamente ao estipulado na 

Lei nº 52/2019, de 31 de julho, sobre o envio da declaração única de rendimentos do 

Presidente da Junta de Freguesia; ___________________________________________ 

- Desencadear o processo relativo ao Auto de Notícia por Contraordenação de canídeos 

NPP: 486152/2021, da Polícia de Segurança Publica e nomear para instrutora do 

referido processo, a assistente técnica da Junta de Freguesia, Mónica Silva; __________ 

- Publicitar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia, o edital recebido do 

Serviço de Desenvolvimento Agrário sobre a atividade suinícola.  _________________ 

- No seguimento do pedido de apoio da Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários do Faial, para a aquisição de equipamentos de proteção individual EPI’s 

(botas), informar que esta Junta de Freguesia deliberou apoiar com a aquisição de um 

par de botas, para complemento do apoio dado para a aquisição de um EPI 

(casaco+calça); _________________________________________________________ 

- Informar o Sr. António Furtado que em resposta à sua exposição relativa à existência 

de pouca iluminação publica na zona envolvente ao Recinto Desportivo do Bairro da 

Boa Vista, o que torna perigoso a circulação de veículos e peões, esta Junta de 

Freguesia já tinha sido alertada para o exposto esperando a breve tempo reunir com a 

Câmara Municipal, entidade a quem compete a iluminação pública, e apresentar o 

referido assunto; ________________________________________________________ 

- Afixar no Placar da Junta de Freguesia o Edital recebido da Notária Celina Silva; ____ 

- Enviar e-mail ao gabinete de apoio às Juntas de Freguesia da Câmara Municipal, a 

solicitar a poda de árvores junto do Recinto Desportivo do Bairro da Boa Vista; ______ 
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- Enviar e-mail ao gabinete de apoio às Juntas de Freguesia da Câmara Municipal e 

informar da existência de buracos no asfalto no acesso ao Loteamento da Vista Alegre e 

solicitar a remendagem asfáltica; ___________________________________________ 

- Convidar o Dr. Jorge Alberto da Costa Pereira, para ser orador na Sessão Solene do 

Dia da Freguesia, para proferir uma conferência subordinada ao tema “Jornalismo” ou 

“Imprensa Local”; _______________________________________________________ 

- Convidar Filipe Fonseca a desenvolver um projeto com os jovens do Matriz Musical, 

para o momento musical do Dia da Freguesia; _________________________________ 

- Estando em preparação as Opções do Plano e a Proposta de Orçamento desta 

autarquia, para 2022, e em conformidade com o disposto no nº 3, do artº 5º da Lei nº 

24/98 de 26 de Maio, solicitar aos partidos com assento na Assembleia de Freguesia e 

que não fazem parte do órgão executivo (Partido Socialista), que no prazo de 5 dias, se 

pronunciem sobre possíveis propostas para o Plano e Orçamento para 2022; _________ 

- Propor à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia a marcação da reunião ordinária 

do mês de dezembro, para o dia 17, com a seguinte ordem de trabalhos: _____________ 

- 1º- Apreciar a informação sobre as atividades e situação financeira da Junta de 

Freguesia, desenvolvidas no período de 16 de setembro a 30 de novembro de 2021; ___ 

2º - Apreciação e votação das Opções do Plano de Atividades e da Proposta de 

Orçamento para 2022; ____________________________________________________ 

- Realizar um almoço de Natal com os eleitos da freguesia e respetivos cônjuges, 

funcionárias da Junta bem como idosos que costumam participar no Centro de Convívio 

Séniores da Matriz, no dia 18, em local a indicar; ______________________________ 

- Adquirir um bolo rei para entregar aos idosos que costumam participar no Centro de 

Convívio de Sénior da Matriz, nas vésperas de Natal; ___________________________ 

- Promover o Matriz Peddy Papper, direcionado para o comércio tradicional, no dia 18 

de dezembro, no âmbito das atividades de animação da quadra natalícia. ____________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas Comemorações da Festa de Santa 

Cecília, na Igreja Matriz; __________________________________________________ 

- Participação da funcionária administrativa e do executivo da Junta de Freguesia, na 

ação de formação promovida pela Direção Regional da Cooperação com o Poder Local; 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com a Direção da Câmara do Comércio e 

Indústria da Horta, a pedido desta autarquia, para apresentação de cumprimentos e se 

inteirar da atividade dessa Câmara, nomeadamente para o período da quadra natalícia 

que se aproxima. ________________________________________________________ 
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_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


