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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte, 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: ________________________________________ 

- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _______________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de ofício sobre a Eleição para a Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores – circular nº 46 da Direção Regional de 

Organização e Administração Publica; envio de ofício com a nomeação dos membros de 

mesa das Assembleias de Voto - Eleição para a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores. ___________________________________________________ 

- Da DROAP, envio de e-mail com informação da transferência dos fundos do 

orçamento de estado referente ao 4º trimestre; envio de ofício sobre o escrutínio a 

realizar nos dias 21 e 23 de outubro – Eleição para a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores. Tomado Conhecimento. ________________________________ 

- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail com informação sobre o dia do 

voto em mobilidade – Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. ________________________________________________________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com comunicação de proibição de 

caça no dia 25 de outubro – Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores. ____________________________________________________________ 

- Do Serviço Regional de Proteção Civil, envio de e-mail sobre a iniciativa da 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil – Prémio Boas Práticas Locais de 

Promoção e Resiliência. __________________________________________________ 
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- Do Museu de Arte Sacra da Horta, envio de convite aos utentes que frequentam o 

Centro de Convívio de Seniores a visitarem a exposição “Ecce Homo – a devoção de 

um povo”, até 14 de novembro. _____________________________________________ 

-Da Escola Profissional da Horta, envio de ofício a agradecer o apoio prestado por 

esta Junta de Freguesia, na cedência de tinta para a pintura de salas de aula. __________ 

- De José Eduardo Pires, envio de orçamento para fixar (em asfalto, cimento e 

ladrilho) 20 cinzeiros de pé de exterior; envio de orçamento para a execução de pérgula 

em madeira. ____________________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

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

Serviço de Desenvolvimento Florestal do Faial, sobre a proibição de caça no dia 25 de 

outubro – Eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. ____ 

- Coordenar com a assistente do Centro de Convívio de Seniores, o dia para se agendar 

a visita à exposição “Ecce Homo – a devoção de um povo”, promovida pelo Museu de 

Arte Sacra. _____________________________________________________________ 

- Adjudicar à empresa José Eduardo Pires o serviço para afixar (em asfalto, cimento e 

ladrilho) 20 cinzeiros de pé de exterior, no valor total de 300,00€ + IVA. ___________ 

- Enviar e-mail ao vereador Filipe Menezes, a informar que tem chegado a esta Junta de 

Freguesia diversa informação sobre a falta de cuidado com a manutenção das áreas 

envolventes das campas, de várias zonas do Cemitério do Carmo, com forte 

predominância de ervas. __________________________________________________ 

- Formalizar o convite já dirigido ao Dr. José Andrade para ser o orador da sessão 

solene do dia da freguesia de 2021. __________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na 

reunião na Câmara Municipal sobre “Regulamento Aposte Local Compre no Faial”. ___ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


