JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E
UM
_____ Aos dez dias do mês de fevereiro 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 Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de e-mail sobre as
candidaturas à Cooperação Financeira; envio de e-mail com a certidão de transferências
efetuadas em 2020. ______________________________________________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de convite para estar presente na
inauguração das obras de requalificação da Praça do Infante D. Henrique e apresentação
do concurso publico “Requalificação Urbana da Frente Mar da Cidade da Horta –
Unidade de Intervenção do Troço Central”; envio de e-mail a convocar para a assinatura
do acordo financeiro do Fundo Próprio para 2021; envio de e-mail com informação para
divulgação sobre “Famílias de Acolhimento”; envio de e-mail com informação para
divulgação sobre a campanha “Segurança no Isolamento”. _______________________
- De Inês Gato de Pinho, envio de e-mail a solicitar a colaboração da Junta de
Freguesia para o estudo sobre o antigo Colégio de São Francisco Xavier da Companhia
de Jesus. _______________________________________________________________
- Do INE – Instituto Nacional de Estatística, envio de e-mail sobre os Censos 2021. _
- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail com o Decreto
Regulamentar Regional nº5/2021/A – Regulamenta a aplicação na Região Autónoma
dos Açores, do Decreto do Presidente da República nº 9-A/2021, de 28 de janeiro. ____
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
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- Preparar a candidatura à Cooperação Financeira, da Direção Regional da Cooperação
com o Poder Local, para a aquisição de mobiliário e equipamentos; ________________
- Proceder à divulgação nos meios de comunicação da Junta de Freguesia (facebook e
página) da informação recebida da Câmara Municipal sobre as “Famílias de
Acolhimento”; __________________________________________________________
- Proceder à divulgação nos meios de comunicação da Junta de Freguesia (facebook e
página) da informação recebida da Câmara Municipal sobre ”Segurança no
Isolamento”; ____________________________________________________________
- Satisfazer o pedido da Investigadora Inês Gato de Pinho, enviando uma foto do
exterior e interior da sede da Junta de Freguesia e preparar para envio uma coleção das
edições desta autarquia sobre a cidade da Horta; _______________________________
- Indicar ao Instituto Nacional de Estatística que o Coordenador de Freguesia nos
Censos de 2021, será a Tesoureira da Junta de Freguesia, Dra. Isabel Alexandra de Melo
Quadros Marques Fernandes Dutra; _________________________________________
- Enviar e-mail ao Vice-Presidente da Câmara Municipal a informar que foi dado
conhecimento a esta Junta de Freguesia do desnível do piso frente à entrada/saída do
prédio nº 5 da Rua Conselheiro Miguel da Silveira, onde é exercida atividade
empresarial (que tem provocado alguns pequenos incidentes, sobretudo com pessoas
mais idosas); ___________________________________________________________
- Enviar e-mail ao Vice-Presidente da Câmara Municipal que tem chegado a esta Junta
de Freguesia algumas manifestações de preocupação por parte de munícipes residentes
na Rua Ministro Ávila, relativas à degradação de um muro de pedra existente nesta
artéria; ________________________________________________________________
- No seguimento da falta de comparência nesta Junta de Freguesia do proprietário do
canídeo em que foi instaurado o processo de contraordenação com o NPP nº
524999/2020, da Polícia de Segurança Publica, Sr. Daniel Vieira Sousa, foi deliberado
proceder ao envio de nova notificação, para as alegações que tiver por conveniente
relativamente aos factos que lhe são imputados. ________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do executivo da Junta de freguesia na cerimónia de assinatura do acordo
financeiro do Fundo Próprio para 2021, relativo à reabilitação do Caminho Fundo; ____
- Visita do Presidente e Secretário da Junta de Freguesia com a designer Raquel Vila
Arisa, da empresa Lapa Brava, ao Miradouro do Monte Carneiro para que seja
apresentada uma proposta para a criação de um painel de informação turística para o
local; _________________________________________________________________
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_____ 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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