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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
CATORZE DE JULHO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM  

 

_____ Aos catorze dias do mês de julho 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 a informar das datas da realização 

do Programa HORTANIMA; envio de e-mail a solicitar a atualização da informação do 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Horta. ______________________ 

- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de convocatória para a reunião de escolha 

dos membros– Eleições para os Órgãos das Autarquias Locais; envio do mapa 

cronológico das operações eleitorais – Eleições para os Órgãos das Autarquias Locais. _ 

- Da ANAFRE, envio do mapa cronológico das operações eleitorais – Eleições para os 

Órgãos das Autarquias Locais. _____________________________________________ 

- Da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, 

envio de convite para estar presente no 4º Encontro Participativo do Orçamento 

Participativo dos Açores. __________________________________________________ 

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

procedimentos a tomar no âmbito das transferências da DRCPL. __________________ 

- Da SISDIAS, envio de e-mail a solicitar que os pedidos de assistência sejam efetuados 

na área de cliente. _______________________________________________________ 

- Da Biblioteca Publica e Arquivo Regional, envio de e-mail a solicitar o empréstimo 

de 80 cadeiras de plástico para a realização de um Concerto no Jardim da Biblioteca. __ 
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- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Enviar e-mail à Câmara Municipal com a informação de que já foram iniciados os 

trabalhos para a construção da caixa de retenção e poço sumidouro de águas pluviais no 

caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. No momento está construído parte 

do poço sumidouro e para se prosseguir com os trabalhos é necessária a colaboração do 

Município para cortar o asfalto e para a cedência da grelha para cobertura da caleira de 

ligação entre a caixa e o poço, que foi indicado a Câmara disponibilizar quando esteve 

no local. _______________________________________________________________ 

-  

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


