JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
TRINTA E UM DE MARÇO DE DOIS MIL
E VINTE E UM
_____ Aos trinta e um 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 protocolo de cooperação financeiras 2021
– Fundo Próprio de Investimento; envio de e-mail a informar da realização de sessão de
fisioterapia no Centro de Convívio de Seniores, no âmbito do Projeto Faial Ativo. ____
-Da Unidade de Saúde da Ilha do Faial, envio de e-mail com o guião de convocatória
para Vacina COVID. _____________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a comemoração do Dia Mundial da Saúde. _____
- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail com circular da
Autoridade de Saúde Regional, sobre as medidas em vigor nos Açores relativas a
COVID-19. ____________________________________________________________
- Do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, envio de email com pedido de colaboração para divulgação da campanha de consignação de IRS.
-Da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, envio de convite
para estar presente na apresentação dos novos EPI’S adquiridos pela AHBVF, com o
apoio das Juntas de Freguesia. ______________________________________________
- Da Casa de Infância de Santo António, envio de ofício com a comunicação dos
novos órgãos sociais para o quadriénio 2021/2024. _____________________________
- Da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de e-mail com
informação sobre o classificador económico de receitas. _________________________
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- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com edital sobre a entrada
condicionada de bovinos nos baldios da ilha do Faial; envio de e-mail com edital sobre
a atividade suinícola. _____________________________________________________
- Da EBI da Horta, envio de e-mail a agradecer a colaboração da Junta de Freguesia no
projeto de promoção da capacitação na área da culinária. _________________________
- Do Museu de Arte Sacra, envio de ofício a solicitar a colaboração da Junta de
Freguesia para a pintura do Museu de Arte Sacra. ______________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Receção do protocolo de cooperação financeira 2021 – Fundo Próprio, que será
anulado e substituído por outro para o mesmo efeito; ____________________________
- Confirmar à Câmara Municipal da Horta a disponibilidade para a realização da sessão
de fisioterapia no centro de convívio de seniores, no âmbito do Projeto Faial Ativo; ___
- Proceder em conformidade com o indicado no guião de convocatória para a vacinação
da Covid-19, recebido da Unidade de Saúde da Ilha do Faial, aquando do contato aos
utentes para o agendamento da respetiva vacinação; ____________________________
- Afixar no placard da Junta de Freguesia o edital recebido da Liga Portuguesa Contra o
Cancro, sobre a campanha de consignação de IRS; _____________________________
- Agradecer a comunicação da eleição dos novos órgãos sociais para o quadriénio
2021/2024 da Casa de Infância de Santo António e manifestar a disponibilidade desta
Junta de Freguesia na cooperação com esta instituição; _________________________
- Proceder em conformidade com o estipulado na informação recebida da Direção
Regional da Cooperação com o Poder Local, e ter em atenção o classificador económico
da receita e da despesa; ___________________________________________________
- Publicitar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia e afixar no placard, os
editais recebidos do Serviço Florestal do Faial sobre a entrada condicionada de bovinos
nos baldios da ilha do Faial e sobre a atividade suinícola. ________________________
- Solicitar ao Diretor do Museu de Arte Sacra informação sobre a quantidade de tinta
necessária para pintura das salas pretendidas, a fim desta Junta de Freguesia decidir
sobre o contributo a prestar. _______________________________________________
Ponto 8 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na sessão de apresentação dos novos
EPI’s da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, apoiados pelas
Juntas de Freguesia; ______________________________________________________
- Participação da coordenadora e dos recenseadores de freguesia, numa formação na
Câmara Municipal, para a operação Censos 2021. ______________________________
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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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