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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos oito dias 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 Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA, envio de e-mail com 

informação solicitada pela Junta de Freguesia, relativa à reabertura dos Centro de 

Convívio de Seniores da Matriz. ____________________________________________ 

- De Manuel Humberto São João, envio de proposta de alteração de contrato de 

cedência de parcela de terreno para alargamento do Caminho Fundo. _______________ 

- Da Direção Regional de Prevenção e Combate as Dependências, envio de convite 

para estar presente numa reunião com a rede territorialidade de intervenção em 

comportamentos aditivos no Faial. __________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- No seguimento do e-mail recebido do Instituto de Segurança Social dos Açores, IPRA, 

com a informação solicitada pela Junta de Freguesia, sobre os procedimentos a adotar 

para a reabertura dos centros de convivido de dia, foi deliberado manter o Centro de 

Convívio de Seniores encerrado até ao próximo mês de setembro e no início do referido 

mês fazer a avaliação da situação da crise sanitária da Covid-19, com vista à reabertura 

do Centro; _____________________________________________________________ 

- Enviar ao Vice-Presidente da Câmara Municipal os contratos de cedência de parcela 

de terreno para alargamento do Caminho Fundo dos seguintes proprietários: Leonildo 

Furtado da Silva, Pedro Manuel Souza Ávila e Maria de Lurdes Garcia Dias, bem como 

a proposta de alteração ao contrato apresentado por Manuel Humberto Lopes São João.  
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- Proceder à colocação de 70 floreiras suspensas no centro urbano; _________________ 

- Proceder ao corte de vegetação junto aos edifícios da urbanização dos blocos 

habitacionais da PSP, na Ladeira de Santo António; _____________________________ 

- Informar a Câmara Municipal da degradação de alguns equipamentos do Parque 

Infantil do Largo D. Luis I (Relógio), que podem colocar em risco a segurança das 

crianças; _______________________________________________________________ 

- Solicitar à Câmara Municipal a emissão das licenças necessárias para a realização do 

ciclo de cinema sobre a realizadora Agnès Varda, no âmbito do Orçamento Participativo 

da Matriz de 2019, bem como da isenção de taxas para o efeito. ___________________ 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade. ____________________________________________ 

- Após a análise da candidatura de Clara Rosa Taborda Evangelista, foi deliberado 

aprovar e informar a requerente para o levantamento dos Vales de Compras Bebé. ____ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

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

Arquiteto Paulo Oliveira para tratar da construção de estrutura em madeira para apoio às 

atividades no Recinto Desportivo da Boa Vista; ________________________________ 

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

representantes do Cineclube do Faial, sobre a realização do Projeto do Orçamento 

Participativo de 2019; ____________________________________________________ 

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

Lomelino Vieira, para fazer o ponto da situação das floreiras a colocar no centro 

urbano; ________________________________________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com o Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, solicitada por esta autarquia, 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. ___________________________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


