JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE
_____ Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, pelas dezanove horas e
trinta minutos, 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,
respectivamente, 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: _______________________
- Câmara Municipal da Horta, envio de nova calendarização do Projeto Faial Ilha de
Tradições; envio de e-mail a informar de uma desratização e desbaratização no edifício
dos Paços do Concelho; envio de e-mail a solicitar a atualização de dados referentes ás
respostas sociais no Concelho; envio de resposta à informação desta Junta de Freguesia,
sobre a colocação de aviso para não deposição de resíduos, junto aos ecopontos na
Canada das Dutras; envio de resposta à informação desta Junta de Freguesia, sobre o
desabamento de parte de muro de pedra no Caminho Fundo. ______________________
- Direção Regional do Ambiente, envio de e-mail a convidar para participar na 11 ª
edição do concurso Eco freguesia, freguesia limpa. _____________________________
- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio
de e-mail a informar da certidão de verbas transferidas em 2019, no âmbito da
cooperação financeira; envio de e-mail sobre a concessão de apoios – ação social. _____
- Da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de convite para
estar presente na apresentação do livro “Maria Bettencourt. Diários de uma Mulher
Singular”; envio de ofício a informar que a presidente da Assembleia não poder estar
presente na Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia, devido a outros
compromissos assumidos. _________________________________________________
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- Da Cruz Vermelha Portuguesa, envio de e-mail a informar da receção do ofício
enviado por esta Junta de Freguesia, sobre o espólio da CVP. _____________________
- Da Direção Regional da Saúde, envio de e-mail a solicitar a divulgação de cartaz
com recomendações sobre o Coronavírus. ____________________________________
- Da Direção Regional da Solidariedade Social, envio de e-mail sobre o programa
solidariedade em movimento – 2ª fase de candidaturas. __________________________
- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de convite para estar presente na
Missa das Comemorações dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia da Horta. _____
- Da Junta de Freguesia de Castelo Branco, envio de e-mail com informação sobre a
formação da ANAFRE em Castelo Branco. ___________________________________
- Do Ministério da Administração Interna, envio de circular sobre a inscrição no
recenseamento eleitoral português, dos cidadãos nacionais do Reino Unido, na
sequência do Brexit. _____________________________________________________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de edital sobre a entrada condicionada de
bovinos nos baldios da Ilha do Faial em regime de prestação de serviços de pastoreio. _
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal e enviar o mapa referente às
respostas sociais no Concelho; _____________________________________________
- Proceder à candidatura desta Junta de Freguesia na 11ª edição do concurso Eco
freguesia, freguesia limpa e ao projeto “A Minha Ribeira”. _______________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o cartaz com
recomendações sobre o Coronavírus, recebido da Direção Regional da Saúde. ________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o cartaz recebido da
Direção Regional da Solidariedade Social, sobre o programa solidariedade em
movimento – 2ª fase de candidaturas; ________________________________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o edital recebido do
Serviço Florestal do Faial, sobre a entrada condicionada de bovinos nos baldios da Ilha
do Faial em regime de prestação de serviços. __________________________________
- Convidar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, a Sra. Presidente da Assembleia
Municipal e a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, a estarem presentes na Mesa
de Honra da Sessão Solene Evocativa do Dia da Freguesia. _______________________
- No âmbito da realização do Matriz Urban Trail, inserido no programa da celebração
do Dia da Freguesia, atribuir o valor da inscrição, na importância de 2€ por participante,
ao Núcleo dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro. ______________________
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Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Voto Municipal do Senhor Santo
Cristo, na Praia do Almoxarife; _____________________________________________
- Participação do presidente e do secretário da Junta de Freguesia na reunião com o
Presidente da Direção do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, para tratar da
organização 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. __________
___________________________________
___________________________________
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