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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA  
JUNTA DE FREGUESIA – MANDATO  
DE DOIS MIL E VINTE E UM A DOIS  
MIL E VINTE E CINCO 

 

_____ Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas vinte 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, respectivamente, 

Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente e os vogais Isabel Alexandra de Melo 

Quadro Marques Fernandes Dutra e Luís Carlos da Silva Morais. __________________ 

_____ Aberta a sessão pelo Presidente, iniciaram-se os trabalhos, tendo sido tratados os 

seguintes assuntos: _______________________________________________________ 

1- O Presidente da Junta de Freguesia, em conformidade com a alínea b) do número 

dois, do artigo dezoito, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, procedeu à distribuição de funções designando para secretário o vogal Luís 

Carlos da Silva Morais, e tesoureiro a vogal Isabel Alexandra de Melo Quadros 

Marques Fernandes Dutra. _________________________________________________ 

2- O Presidente da Junta, em conformidade com a alínea b) do número dois, do artigo 

dezoito, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, 

atribuiu ainda funções de coordenação ao Secretário nas áreas da Juventude, Desporto, 

Ambiente, Recursos Digitais e Informação, e à tesoureira nas áreas da Educação, 

Património, Atividades Económicas, Turismo e Financeira, cabendo ao Presidente, para 

além da coordenação geral as áreas da Ação Social, Cultura, Festividades, Urbanismo, 

Serviços e Cooperação. ___________________________________________________ 

O Presidente da Junta, em conformidade com a alínea b) do número dois, do artigo 

dezoito, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

designou como seu substituto legal para as situações de faltas e impedimentos, a 

tesoureira Isabel Alexandra de Melo Quadros Marques Fernandes Dutra. ____________ 

3- Foi deliberado que as reuniões da Junta de Freguesia terão periodicidade semanal, 

sendo realizadas à quarta-feira, pelas 20:00 horas, delas se elaborando as respetivas atas.  

– Foi ainda deliberado que o atendimento ao público, com a presença do executivo, será 

feito todas as quartas-feiras, no edifício da Junta de Freguesia, mediante marcação 

prévia. ________________________________________________________________ 

 



 2 

4- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: ______________________  

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

circular 105-104/1 sobre a prestação de contas intercalares; envio de e-mail a informar 

da transferência da verba relativa ao Fundo de Financiamento de Freguesias; envio de 

circular a solicitar os contatos dos membros eleitos e a informar da realização de uma 

formação autárquica a decorrer nos dias 15 e 16 de novembro, nesta ilha. ___________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de ofício, em resposta à exposição feita por 

esta Junta de Freguesia, sobre o muro degradado na Ladeira de Santo António. _______ 

- Da Caixa Geral de Aposentações, envio de circular sobre a incompatibilidade em 

matéria de exercício de funções políticas por aposentados ou equiparados. ___________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail a apresentar 

cumprimentos aos autarcas eleitos e a solicitar o envio dos seus dados pessoais. ______ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a Lei nº69-2021, de 20 de outubro, que altera os 

termos do exercício do mandato a meio tempo dos titulares das juntas de freguesia. ___ 

- Da Associação de Turismo Sustentável, envio de convite para a sessão oficial de 

abertura do programa de atividades “Faial – Descobrir a História, Pensar o Futuro”. ___ 

- Da Junta de Freguesia de Angústias, envio de e-mail com a composição dos novos 

Órgãos Autárquicos da freguesia, eleitos para o mandato 2021/2025. _______________ 

- Da Junta de Freguesia da Praia do Norte, envio de e-mail sobre o término de 

funções de Presidente da Junta de Freguesia; envio de e-mail com a composição dos 

novos Órgãos Autárquicos da freguesia, eleitos para o mandato 2021/2025. __________ 

- Da Junta de Freguesia do Capelo, envio de e-mail com a composição dos novos 

Órgãos Autárquicos da freguesia, eleitos para o mandato 2021/2025. _______________ 

- Da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, envio de e-mail com a composição dos 

novos corpos gerentes da Sociedade para o próximo biénio. ______________________ 

- Da Ouvidoria da Horta, envio de convite para estar presente nas comemorações em 

honra de Santa Cecília. ___________________________________________________ 

5 – Foram tomadas as seguintes deliberações: _______________________________ 

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

Local, enviar os contatos dos novos órgãos autárquicos da Freguesia e inscrever os 

membros do executivo e a funcionaria administrativa da Junta de Freguesia, na ação de 

formação a decorrer nos dias 15 e 16 de novembro. _____________________________ 

- Agradecer e retribuir a apresentação de cumprimentos da Delegação Regional da 

ANAFRE, satisfazer o solicitado e enviar os contatos dos novos órgãos autárquicos da 

Freguesia; ______________________________________________________________ 



 3 

- Agradecer a comunicação da Sociedade Filarmónica Artista Faialense da composição 

dos novos corpos gerente, disponibilizar a cooperação desta autarquia e enviar a 

composição dos novos órgãos autárquicos da Freguesia; _________________________ 

- Enviar ofício ao Presidente da Câmara Municipal da Horta a solicitar uma audiência 

para apresentação de cumprimentos por parte desta Junta de Freguesia; _____________ 

- Enviar ofício ao Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores a solicitar uma 

audiência para apresentação de cumprimentos por parte desta Junta de Freguesia e tratar 

de assuntos da competência da Vice-Presidência do Governo Regional; _____________ 

- Enviar ofício à Secretária Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital a solicitar 

uma audiência para apresentação de cumprimentos por parte desta Junta de Freguesia e 

tratar de assuntos da competência da Secretaria Regional da Cultura, Ciência e 

Transição Digital; _______________________________________________________ 

- Enviar ofício de apresentação de cumprimentos e início de mandato a diversas 

entidades. ______________________________________________________________ 

7 – Outros Assuntos: ____________________________________________________ 

 - Análise da situação actual da autarquia e orientações para o respectivo mandato. ____ 

____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


