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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
TRINTA DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM  

 

_____ Aos trinta 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 Câmara Municipal da Horta, envio de ofício a convidar para uma reunião de 

trabalho sobre a Delegação de Competências do Município nesta Junta de Freguesia – 

Contrato interadministrativo 2022-2025 – proposta para 2022; envio de e-mail sobre o 

almoço e a oficina de Natal com os utentes que frequentam, o centro de convívio de 

seniores. ______________________________________________________________ 

- Da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio da devolução dos 

acordos de cooperação financeira assinados entre a DRCPL e esta Junta de Freguesia.  

- Da Polícia de Segurança Publica, envio de Auto de Notícia por contraordenação de 

canídeo. ______________________________________________________________ 

- De Ester Pereira, envio das propostas apresentadas pelos membros do Partido 

Socialista representados na Assembleia de Freguesia para a possível inclusão no Plano 

e Orçamento desta autarquia para 2022. _____________________________________ 

- Da A Padaria, envio de e-mail sobre a iniciativa “Velhos são os Trapos”. ________ 

- Da Delegação de Lisboa da ANAFRE, envio de convite para estar presente no 

Fórum Freguesias 2030. _________________________________________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de ofício sobre a Campanha de Árvores de 

Natal 2021 – pedido de colaboração. _______________________________________ 

- Do Jornal Incentivo, envio de e-mail com proposta para publicidade de Natal. ____ 

 



 2 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Agendar uma reunião prévia com os utentes que frequentam o Centro de Convívio de 

Seniores, para tratar da sua participação no Almoço e na Oficina de Natal promovidos 

pelo Município; _________________________________________________________ 

- Desencadear o processo relativo ao Auto de Notícia por Contraordenação de canídeos 

NPP: 512556/2021, da Polícia de Segurança Publica e nomear para instrutora do 

referido processo, a assistente técnica da Junta de Freguesia, Mónica Silva; __________ 

- Informar o Serviço Florestal do Faial de que esta Junta de Freguesia não dispõe de 

viatura para colaborar na recolha e distribuição das Árvores de Natal; ______________ 

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

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

Ponto 4 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 

- Participação da Tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do Presidente, nas 

comemorações do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.  

_____ 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. __________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


