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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
ONZE DE NOVEMBO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM  

 

_____ Aos onze dias do mês de novembro 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 Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de e-mail com a 

indicação do local da realização da formação e a documentação necessária; Envio de e-

mail a solicitar o envio dos documentos referentes à Cooperação Financeira com a 

DRCPL. _______________________________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a solicitar informação 

relativamente aos equipamentos e viaturas que a Junta de Freguesia possui. __________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da Cruz Vermelha Portuguesa, envio de e-mail 

com a orientação para a constituição de Delegação Local. ________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o apoio na terceira fase da vacinação COVID 19. 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com a circular da campanha e 

distribuição de “Arvores de Natal”. __________________________________________ 

- Da Divisão Policial da Horta, envio de e-mail a agradecer a comunicação dos novos 

órgãos autárquicos da Freguesia. ____________________________________________ 

- Da Açorclaud, envio de e-mail com proposta para serviços de consultoria e freclaud. 

- Do Museu de Arte Sacra, envio de convite para estar presente na comemoração do 

100º Aniversário da Ordenação Episcopal do Cardeal D. José da Costa Nunes. _______ 

- Da FREGAL, envio de e-mail com o decreto-Lei nº 93/2021 – suplemento 

remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 

insalubridade. ___________________________________________________________ 
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- Do Tribuna das Ilhas, envio de tabela para publicidade de Natal 2021. ___________ 

- Do Angústias Atlético Clube, envio de pedido de colaboração para aquisição de 

trofeus para o campeonato de King. _________________________________________ 

- De Cesar Lima, envio de e-mail a solicitar o empréstimo do Capote nos dias 11 e 12 

de novembro, para ser usado no evento Escritores dos Açores. ____________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder conformidade com o indicado pela Direção Regional com o Poder Local, e 

enviar os documentos (faturas de aquisição e declarações de não divida às finanças e à 

segurança social) referentes aos acordos de aquisição de bens até ao dia 30 de 

novembro; _____________________________________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal relativamente aos equipamentos e 

viaturas que esta Junta de Freguesia possui, e informar que esta autarquia não dispõe de 

qualquer tipo de viatura e que relativamente a equipamentos tem uma diversidade de 

mobiliário urbano, onde se inclui zonas de lazer e parques infantis; ________________ 

- No âmbito da Campanha de distribuição de Arvores de Natal de 2021, do Serviço 

Florestal do Faial, solicitar o fornecimento de 30 arvores para colocar no Bairro da Boa 

Vista e 40 para colocar junto à sede da Junta de Freguesia; _______________________ 

- No âmbito da Campanha de Natal do Jornal Tribuna da Ilhas, proceder a publicação de 

anúncio de Boas Festas, na edição de dezembro, em 1/8 de página a cores; __________ 

- Satisfazer o solicitado pelo Angústias Atlético Clube e apoiar o Campeonato de King, 

com a aquisição de uma taça, na importância de 30,00 € (trinta euros); ______________ 

- Satisfazer o solicitado pelo César Lima e proceder ao empréstimo do Capote nos dias 

11 e 12 de novembro. ____________________________________________________ 

- Convidar os participantes do Desfile da Semana do Mar para a criação de um 

“Ranchinho de Natal”, para em nome da Freguesia da Matriz, animar alguns momentos 

na quadra natalícia e contribuir para preservar a tradição da cultura popular própria 

desta época festiva. ______________________________________________________ 

-Ponto 4 – Bolsas de Estudo universitárias__________________________________ 

- Proceder à elaboração de Edital em conformidade com o Regulamento de Atribuição 

de Bolsas de Estudo, afixar no placard da Junta de Freguesia e comunicar por e-mail aos 

candidatos, ficando classificados da seguinte forma: 1º Ânia Beatriz Goulart Moreira, 2º 

Daniela Sofia Cardoso Pedro, 3º Daniel André Dias Andrade, 4º Rafaela Pinho Dias e 5º 

Érico Evandro Jerónimo Duarte. ____________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 
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- Reunião do Presidente e da Tesoureira da Junta de Freguesia com a Sra. Secretária 

Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital, para apresentação de 

cumprimentos e tratar de assuntos da competência da Secretaria Regional. ___________ 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia com o Vereador Eduardo Pereira, técnicos 

do Município e o empreiteiro aos trabalhos de construção da caixa de retenção no 

caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro; ___________________________ 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com a mãe da Ânia 

Moreira e da Daniela Pedro, para prestarem esclarecimentos adicionais sobre as 

candidaturas à bolsa de estudos desta Junta de Freguesia; ________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião de trabalho com a 

Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia; ___________________________________ 

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

sessão solene comemorativa do 28º Aniversário da APADIF. _____________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


