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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A UM DE 
JULHO DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, 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: _______________________ 

- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com o calendário venatório 

2020/2021. _____________________________________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail com divulgação e apresentação da “Eletrão – 

Associação de Gestão de Resíduos”, para colocação de pontos eletrão. ______________ 

- Da APADIF, solicitação de máscaras cirúrgicas. ______________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Publicitar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia o edital recebido do 

Serviço Florestal do Faial, com o calendário venatório para 2020/2021. _____________ 

- Proceder à entrega de 100 máscaras cirúrgicas solicitadas pela Associação de Pais e 

Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial - APADIF. ____________________________ 

-Solicitar reunião ao Vice-Presidente da Câmara Municipal, com carater de urgência, 

para tratar dos seguintes assuntos: Construção de caixa de retenção de águas pluviais e 

poço sumidouro no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro; Regularização 

do piso da Canada do Caminho Fundo, Fundo Próprio/Requalificação do Caminho 

Fundo e Colocação de cinzeiros de rua; ______________________________________ 

- Solicitar orçamento para a monotorização e possível reposição de isco rodenticida nas 

estações rateiras da Freguesia; ______________________________________________ 

- Solicitar orçamento para o corte e remoção de infestantes na Canada do Caminho 

Fundo; ________________________________________________________________ 
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- Solicitar orçamento para o corte e remoção de infestantes nas margens da Matriz da 

denominada Ribeira da Conceição; __________________________________________ 

- Solicitar orçamento para a colocação e manutenção das floreiras suspensas no centro 

urbano. ________________________________________________________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente e do secretário da Junta de Freguesia numa reunião com o 

gerente da empresa José Eduardo Pires, para tratar da colocação de guardas de 

segurança em madeira no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. ______ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


