
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO 
DE DOIS MIL E VINTE E UM  

 

_____ Aos vinte e quatro 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: _________________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de circular sobre a realização da Assembleia Geral; envio de e-

mail sobre as obrigações declarativas da Lei nº 52-2019, de 31 de julho; envio de 

parecer sobre a realização das sessões da Assembleia de Freguesia. - Tomado 

conhecimento; envio de parecer sobre a aplicação da Lei nº 69/2021 de 20 de outubro – 

exercício de funções do presidente da Junta de Freguesia em regime de meio tempo. ___ 

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

alojamento para a Assembleia Geral da ANAFRE, a realizar no Porto. ______________ 

- Do Ministério da Administração Interna, envio de circular sobre a composição das 

Comissões Recenseadoras no Território Nacional; envio de ofício sobre a suspensão do 

recenseamento eleitoral – Eleição para a Assembleia da República – 30 de janeiro de 

2022. _________________________________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convite para a realização de almoço e 

atelier de Natal, para os idosos que frequentam o centro de convívio de Seniores; envio 

de convite para a Sessão Comemorativa do Dia Internacional da Cidade Educadora. ___ 

- Da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, envio de e-mail 

sobre a pretensão desta Junta de Freguesia no envio de minuta de protocolo referente ao 

apoio na aquisição do EPI (botas); envio do cartão de sócio desta Junta de Freguesia. __ 
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- Da Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, envio de e-

mail com flyer sobre Raças Autóctones – Raça Brava dos Açores; envio de e-mail sobre 

a abertura de candidaturas ao arrendamento de pastagens baldias – perímetro florestal 

do Faial. _______________________________________________________________ 

- Da Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários, envio de 

agradecimento pelo envio da composição dos novos órgãos autárquicos da Freguesia. _ 

- Da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, envio de e-mail 

sobre a atividade “Bonecas de pano – Lembra-se?”. _____________________________ 

- De Pedro Albuquerque, envio de e-mail com proposta para a realização de um 

Concerto de Reis. ________________________________________________________ 

- Da Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas, envio de e-mail com 

questionário sobre as boas praticas de articulação com as entidades beneficiárias de 

trabalho. _______________________________________________________________ 

- De Maria José Aguiar Miguel, envio de e-mail a solicitar o apoio desta Junta de 

Freguesia para a realização do 1º banho do ano. ________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder em conformidade com a informação recebida da ANAFRE e enviar as 

obrigações declarativas do Presidente da Junta de Freguesia, constantes na Lei nº 52-

2019, de 31 de julho; _____________________________________________________ 

- Dirigir cópia do ofício recebido do Ministério da Administração Interna aos partidos 

representados na Assembleia de Freguesia, sobre a composição das Comissões 

Recenseadoras no Território Nacional; _______________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado e responder ao questionário recebido da Delegação 

Regional de Reinserção do Sul e Ilhas. _______________________________________ 

- Satisfazer o pedido de apoio de Maria José Aguiar Miguel, na forma dos anos 

anteriores. _____________________________________________________________ 

-Ponto 4 – Apoio à Natalidade ____________________________________________ 

- Após a análise da candidatura de Benjamim Leonardo Freitas, foi deliberado aprovar e 

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

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa de Ação de Graças, 

presidida por Sua Excelência Reverendíssima D. Joaquim Lopes, Bispo Emérito de 

Viana, Angola. __________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 
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___________________________________ 

 

___________________________________ 


