JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS
DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM
_____ Aos seis dias do mês de janeiros 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 Câmara Municipal da Horta, envio de protocolo de cooperação financeira 2021,
corrigido; envio de ofício a informar da transferência de 5.296,00 € relativos ao
Protocolo de Cooperação Financeira 2021 – Fundo Próprio. ______________________
- Da Anafre, envio de e-mail a informar do envio, via CTT, da nota de liquidação da
quota anual de 2021. _____________________________________________________
- Do Cineclube do Faial, envio de e-mail a solicitar o agendamento de reunião sobre o
projeto Cinema ao Ar Livre 2021. ___________________________________________
- Museu de Arte Sacra, envio de e-mail com a informação solicitada por esta Junta de
Freguesia, relativamente à colaboração a prestar para a pintura de algumas salas do
Museu de Arte Sacra. _____________________________________________________
- Da Radio Pico, envio de e-mail a solicitar o agendamento de entrevista com o
presidente da Junta de Freguesia, de carater informal, tendo como objetivo a promoção
da freguesia e o trabalho que nela tem sido desenvolvido. ________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Aprovar na generalidade a proposta apresentada pelo Cineclube do Faial, para a
realização do Projeto Cinema ao Ar Livre, a ter lugar no segundo fim de semana de
cada mês, de maio a setembro. _____________________________________________
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- Satisfazer o pedido de contributo para a instalação do Museu de Arte Sacra na Igreja
de Nossa Senhora do Carmo, com 4 baldes de tinta, para a pintura de algumas valências
do Museu. _____________________________________________________________
- Agradecer o convite da Radio Pico para a realização de entrevista com o S. Presidente
da Junta de Freguesia que tem como principal objetivo a promoção da freguesia e o
trabalho que nela tem sido desenvolvido, e proceder ao seu agendamento. ___________

-

Solicitar orçamento para o fornecimento de pavimento em placas (homologadas)

SBR, com 40 mm de espessura, para uma área de 75 m2, para o parque infantil do
Bairro da Boa Vista. _____________________________________________________
- Enviar uma exposição à Direção Geral do Território, à Câmara Municipal da Horta, à
Direção Geral das Autarquias Locais, à Direção Regional de Organização e
Administração Pública, à Comissão Nacional de Eleições, à Junta de Freguesia de
Angústias e à Assembleia de Freguesia da Matriz, sobre as alterações verificadas nos
mapas de secção de freguesia, para a operação do Censos 2021, que modificam os
limites sul, que confina com a freguesia das Angustias, da área territorial da freguesia da
Matriz. ________________________________________________________________
Ponto 4 – Canídeo – Processo nº 1/2021 - Proposta de Decisão __________________
- Proposta de decisão do Processo nº 1/2021 desta Junta de Freguesia, referente ao
Auto de Notícia Nº 524999/2020, da Polícia de Segurança Publica. ______________
Aplicar a medida proposta pela instrutora do processo em referência, a admoestação, em
virtude de não haver antecedentes e por o canídeo se encontrar no canil municipal. ____
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação da coordenadora e recenseadores de Freguesia, com a Delegada
Municipal, na reunião de início dos trabalhos da operação Censos 2021; ____________
- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com o coordenador de
estágio da Escola Profissional da Horta, do formando Diogo Oliveira, que frequenta o
segundo ano do curso de Técnico/a de Apoio Psicossocial, e que iniciará o seu estágio
nesta Junta de Freguesia a partir do dia 12 de abril; _____________________________
_____ 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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