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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos vinte e dois 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 e-mail com a declaração de aceitação da 

Junta de Freguesia, sobre o Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências; envio de e-mail sobre a Eleição da Assembleia da República – Bolsa de 

agentes eleitorais; envio de e-mail sobre a Eleição da Assembleia da República – 

desdobramento das Assembleias de Voto; envio de ofício sobre a Eleição da 

Assembleia da República – locais destinados à afixação de propaganda eleitoral; envio 

de e-mail sobre o envio de informação para a Agenda Cultural do Município; envio de 

convite para estar presente no Encontro de Ranchos de Natal; envio de e-mail sobre a 

calendarização das sessões de música nos Centros de Convívio, no âmbito do Projeto – 

Faial em Forma. _________________________________________________________ 

- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta – Centro de Alojamento Temporário 

(CAT), envio de pedido de colaboração para a obtenção de tarefas para a reinserção 

social dos utentes deste alojamento. _________________________________________ 

- Da Direção Regional da Agricultura, envio de ofício com pedido de informação 

relativo aos processos de contraordenação. ____________________________________ 

- Da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de ofício circular 

sobre a Lei da Paridade – Eleição dos vogais da Junta de Freguesia e dos membros da 

mesa da Assembleia de Freguesia; envio de e-mail a informar da necessidade do envio 

dos recibos relativos ao processamento de verbas da Cooperação Financeira. _________ 
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- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o passe de antigo combatente. _______________ 

- Do Tribunal de Contas, envio de e-mail sobre o envio de termo de 

recebimento/destruição de contas de gerência. _________________________________ 

- Das Subvenções Publicas, envio de e-mail a informar do dever de comunicação à IGF 

– Autoridade de auditoria das subvenções públicas concedidas em 2021. ____________ 

- Da Freguesia da Conceição, envio do Boletim Informativo “Alagoa”. ____________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e enviar a declaração de 

aceitação dos termos constantes do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, delegados nesta Junta de Freguesia, para 2022. ____________________ 

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

Câmara Municipal da Horta sobre a Eleição da Assembleia da República – bolsas de 

agentes eleitorais.  _______________________________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado e afixar no placard da Junta de Freguesia, o edital 

recebido da Câmara Municipal da Horta sobre a Eleição da Assembleia da República – 

desdobramento das assembleias de voto.  _____________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado e afixar no placard da Junta de Freguesia, o edital 

recebido da Câmara Municipal da Horta sobre a Eleição da Assembleia da República – 

locais destinados à afixação de propaganda eleitoral.  ___________________________ 

- Informar a Câmara Municipal que relativamente à calendarização das sessões de 

música no Centro de Convívio, esta Junta de Freguesia está a planear a reabertura para o 

funcionamento do Centro de Convívio de Seniores, manifestando desde já o interesse 

pela atividade disponibilizada (sessões de música), e que oportunamente será 

comunicado ao município o início de atividade. ________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Direção Regional da Agricultura e enviar uma listagem dos 

processos recebidos desde 2016 relativos aos processos de contraordenação de canídeos.  

- Proceder conforme o solicitado pela Direção Regional da Cooperação com Poder 

Local, e enviar os recibos relativos ao processamento das verbas recebidas no âmbito da 

Cooperação Financeira. ___________________________________________________ 

- Proceder em conformidade com as Subvenções Publicas, e comunicar à Autoridade de 

auditoria das subvenções publicas, os apoios concedidos em 2021. _________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia e dos utentes que frequentam o 

Centro de Convívio de Seniores, no almoço de Natal, promovido pela Câmara 

Municipal da Horta; ______________________________________________________ 

- Realização do almoço de Natal para os eleitos da Freguesia e cônjuges; ____________ 
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- Participação dos utentes que frequentam o Centro de Convívio de Seniores na oficina 

de Natal, promovido pela Câmara Municipal da Horta; __________________________ 

- Distribuição de Bolos Rei aos utentes que frequentam o Centro de Convívio de 

Seniores. ______________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


