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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos sete dias do mês de dezembro 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 Azorica, envio de e-mail sobre o decreto legislativo regional nº 28/2020/A, de 19 

de outubro, que interdita o uso no espaço publico de herbicidas cuja substância ativa 

seja o glifosato. _________________________________________________________ 

-Do Museu de Arte Sacra, envio de convite para os utentes que frequentam o centro de 

convívio visitarem a Exposição “1º Centenário da Ordenação Episcopal do Cardeal D. 

José da Costa Nunes”, que estará presente ao publico na Capela dos Terceiros da Igreja 

do Carmo. _____________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, envio de e-mail a 

solicitar os dados do Presidente da -junta de Freguesia. __________________________ 

- Da SISDIAS, envio de proposta para a prestação de serviços de consultadoria à 

contabilidade, processamento de vencimentos e licenças de software, para 2022. ______ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Tomar na devida atenção o estipulado no decreto legislativo regional nº 28/2020/A, de 

19 de outubro, que interdita o uso no espaço publico de herbicidas cuja substância ativa 

seja o glifosato, e reencaminhar a informação para o prestador do serviço de limpeza e 

manutenção de caminhos. _________________________________________________ 

- Agradecer o convite do Museu de Arte Sacra para os utentes do Centro de Convívio de 

Seniores visitarem a Exposição “1º Centenário da Ordenação Episcopal do Cardeal D. 
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José da Costa Nunes”, e informar que por a atividade do Centro de Convívio se 

encontrar suspensa, não será possível corresponder ao convite. ____________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Secretaria Regional das Obras Publicas e Comunicações, e 

enviar os dados do Presidente da Junta de Freguesia. ____________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião na Câmara Municipal 

para preparação dos contratos interadministrativo de Delegação de Competências para 

2022. _________________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


