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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos vinte dias do mês de janeiro 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: ________________________________________ 

- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _______________________ 

- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio 

de e-mail sobre a 1ª transferência do Fundo de Orçamento de Estado – Fundo de 

Financiamento de Freguesias. ______________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convite para assistir à apresentação do 

Guia de Respostas Sociais do Concelho da Horta; envio de ofício sobre a Eleição do 

Presidente da República – material apoio; envio de ofício sobre a Eleição do Presidente 

da República – alvará com a nomeação dos membros das mesas. __________________ 

- Da Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego, envio de e-mail a 

informar da abertura de candidaturas à medida excecional de inserção socioprofissional 

REACT-EMPREGO. _____________________________________________________ 

- Da Urbhorta, envio do Plano de Contingência do Teatro Faialense. ______________ 

- Da Direção Regional da Agricultura, envio de e-mail sobre o acesso à base de dados 

regional de Registo de Animais de Companhia ou Errantes - RACE. _______________ 

- Do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, envio de e-mail a agendar a reunião 

solicitada por esta Junta de Freguesia para o dia 20 de janeiro. ____________________ 

- Da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Faial, envio de pedido de 

apoio para a aquisição de novos equipamentos de proteção individual para os bombeiros 

faialenses. _____________________________________________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Solicitar reunião com a Direção do Imperio União e Fraternidade da Ladeira de Santo 

Antonio, para falar sobre o Projeto do edifício do mesmo; ________________________ 

- Afixar no placard de informação o alvará recebido da Câmara Municipal da Horta, 

com a composição dos membros das mesas das Assembleias de Voto, para a Eleição do 

Presidente da República; __________________________________________________ 

- Proceder em conformidade com a informação recebida da Direção Regional da 

Agricultura relativa ao Registo de Animais de Companhia e Errantes – RACE; _______ 

- Satisfazer o pedido de apoio solicitado pela Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários do Faial, para a aquisição de novos equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) assumindo a aquisição de uma unidade, e estabelecer um protocolo de 

cooperação para o efeito. __________________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de assinatura da adenda 

aos acordos de execução e contratos interadministrativo de Delegação de Competências 

do Município, para 2021; __________________________________________________ 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com os senhores deputados do Partido 

Socialista, Ana Luís e Tiago Branco; ________________________________________ 

- Reunião do presidente e do secretário da Junta de Freguesia com o presidente do 

CIAIA – Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, para tratar da 8ª edição do Matriz 

Urban Trail. ____________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


