JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ
DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM
_____ Aos dez dias do mês de março 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 ofício a informar da transferência de
8.500,00 € referente a acordos de execução e contratos inter-administrativos de
Delegação de Competências. _______________________________________________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail sobre a admissão de gado no
Perímetro Florestal do Faial. _______________________________________________
- Da Cruz Vermelha Portuguesa envio de e-mail com resposta ao ofício enviado por
esta Junta de Freguesia, sobre o espólio da ex-Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa;
- Da ANAFRE, envio de e-mail com a comunicação conjunta entre a ANAFRE e o
Instituto Nacional de Estatística – INE, sobre os Censos 2021; envio de e-mail com
alguns esclarecimentos sobre os Censos 2021. _________________________________
- Da Direção de Finanças da Horta, envio de e-mail sobre a campanha de IRS 2020 –
atendimento digital assistido nas Juntas de Freguesia. ___________________________
- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Proceder conforme o solicitado pelo Serviço Florestal do Faial e informar os
beneficiários que a admissão do gado desta freguesia, decorrerá nos dias 3 e 4 de maio
no Núcleo Florestal do Cabouco (do Salão). ___________________________________
- Comunicar à Sra. Vice-Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa que a resposta ao
ofício da Junta sobre o espólio da ex-Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa não
vem de encontro ao que é pretendido por esta Junta de Freguesia, pelo que se esperava
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uma definição mais precisa sobre a resolução de um processo que se arrasta, de forma
despectiva, no entender desta Junta de Freguesia, há cerca de quatro anos. ___________
- Devido à proximidade do Serviço de Finanças da Horta com esta Junta de Freguesia,
foi deliberado não aprovar a proposta para o atendimento digital assistido nas Juntas de
Freguesia, no âmbito da campanha de IRS 2020. _______________________________
- Enviar e-mail ao vice-presidente da Câmara Municipal sobre a informação recebida de
alguns moradores do Bairro da Boa Vista, relativa ao surgimento de problemas de
saneamento básico existentes nas suas moradias, deduzindo que podem derivar da
saturação da fossa séptica comunitária localizada sob o piso do Parque Infantil do
referido Bairro, e solicitar uma inspeção à mesma e se necessário o seu o esvaziamento
a fim de ser possível apurar se os problemas nas moradias daí derivam. _____________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia na missa de Ação de Graças pela
intenção de todos os Matricenses, na Igreja Matriz, no âmbito do Programa da
Celebração do Dia da Freguesia; ____________________________________________
- Visita do Diretor Regional da Cooperação com o Poder Local à sede da Junta de
Freguesia, a convite da Junta, aquando da sua estada na cidade da Horta, por ocasião da
celebração do Dia da Freguesia. ____________________________________________
_____ 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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