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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
VINTE E SETE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM  

 

_____ Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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: ________________________________________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de e-mail com edital a 

informar da distribuição de isco rodenticida a agricultores. _______________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com apresentação de cumprimentos 

do novo Diretor do Serviço Florestal do Faial. _________________________________ 

- Do Tribunal de Contas, envio de e-mail sobre a realização de seminário online 

subordinado ao tema “Prestação de Contas na era da transição digital”. _____________ 

- De Cristina Carvalho – Miss Eco Portugal, envio de e-mail com pedido de apoio 

para participar no Concurso Miss Eco Internacional. ____________________________ 

- De Flávio Freitas – SISDIAS, envio de e-mail com legislação sobre o licenciamento 

de canídeos e gatideos. ___________________________________________________ 

- Da AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de convite para estar 

presente na Mostra Oficial da VI edição do C(H)orta. ___________________________ 

- Da APADIF, envio de pedido de apoio para a realização de uma Noite de Fados 

Solidária; envio de convite para estar presente na Noite de Fados Solidária. __________ 

- Da Gráfica O Telegrafo, envio de orçamento para a impressão de livros. __________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

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

Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, sobre a distribuição de isco rodenticida a 

agricultores; ____________________________________________________________ 
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- Agradecer a comunicação de apresentação de cumprimentos do novo Diretor do 

Serviço Florestal do Faial, disponibilizar a cooperação desta Junta de Freguesia e 

comunicar a composição dos novos órgãos autárquicos para o quadriénio 2021/2025. __ 

- Proceder à inscrição da tesoureira da Junta de Freguesia no seminário online 

subordinado ao tema “Prestação de Contas na era da transição digital”; _____________ 

- Proceder em conformidade com a legislação enviada pela SISDIAS, relativa ao 

licenciamento de canídeos e gatídeos; ________________________________________ 

- Conceder a importância de 100,00 € (cem euros) à Associação de Pais e Amigos dos 

Deficientes da Ilha do Faial - APADIF, para apoiar a realização da Noite de Fados 

Solidária; ______________________________________________________________ 

- Enviar informação à Câmara Municipal sobre a degradação de equipamentos públicos 

municipais: grelha metálica em caixa de retenção de águas pluviais no início da Rua de 

São Paulo (lado nascente), lomba metálica na Rua Doutor Neves, na proximidade da 

Escola Profissional e lomba metálica na Ladeira de Santo António, na proximidade da 

Casa de Infância de Santo António. __________________________________________ 

- Enviar e-mail à Câmara Municipal relativamente à Obra da Freguesia solicitando 

informação sobre a possível cooperação do município para a conclusão da obra, de 

acordo com o que estava acordado com o anterior executivo municipal. _____________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com representante do Movimento Portas 

de Assis, para tratar de assuntos de âmbito do apoio social. _______________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


