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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A ONZE 
DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Aos onze dias do mês de novembro 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: _______________________ 

- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de e-mail com o parecer do Conselho 

Executivo da EBI sobre o transporte escolar da encarregada de educação Sally Silveira; 

- Da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI da Horta, envio de e-

mail a agradecer o envio do parecer desta Junta de Freguesia relativamente ao transporte 

escolar da encarregada de educação Sally Silveira, e informar que já deram seguimento 

ao processo de revisão das regras de atribuição do transporte escolar. _______________ 

- Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de e-mail sobre a 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos em zonas urbanas, de lazer e vias de 

comunicação; envio de e-mail sobre a campanha e distribuição de Arvores de Natal. ___ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail a reencaminhar a 

informação recebida da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas sobre a aplicação 

de produtos fitofarmacêuticos; envio de e-mail com a Resolução do Conselho do 

Governo nº 278/2020 de 07 de novembro de 2020, na sequência da pandemia da Covid-

19; envio de e-mail com alteração da realização da Assembleia Geral. ______________ 

- Do Cineclube do Faial, envio de e-mail sobre a parceria de cinema ao ar livre. _____ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Solicitar à Secretaria Regional da Agricultura e Florestas esclarecimento sobre as 

normas a adotar na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, em virtude desse serviço 

ser efetuado nesta freguesia por uma empresa prestadora de serviços; _______________ 
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- No âmbito da Campanha de distribuição de Arvores de Natal, do Serviço Florestal do 

Faial, solicitar o fornecimento de 30 arvores para colocar no Bairro da Boa Vista e 40 

para colocar junto à sede da Junta de Freguesia; ________________________________ 

- Suspender temporariamente, com efeitos a partir do dia 10 de novembro, o Centro de 

Convívio de Seniores, na sequência do estipulado na Resolução do Conselho do 

Governo nº 278/2020, de 07 de novembro de 2020, recebido da Delegação Regional dos 

Açores da ANAFRE; _____________________________________________________ 

- Confirmar a presença do Presidente da Junta de Freguesia, por videoconferência, na 

Assembleia Geral da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE; ________________ 

- Solicitar à Câmara Municipal que seja agendada uma visita ao local da construção da 

caixa de retenção e poço sumidouro de águas pluviais no caminho de acesso ao 

Miradouro do Monte Carneiro, com a Eng. Tânia Maciel e o respetivo construtor, a fim 

de clarificar em definitivo algumas dúvidas relativas aos trabalhos a realizar; ________ 

- Solicitar à Câmara Municipal esclarecimento sobre o ponto de situação do 

planeamento para o possível início dos trabalhos de requalificação do Caminho Fundo; 

- Cancelar a edição da Prova de Ciclismo “Rampa da Matriz” de 2020, na sequência do 

estipulado na Resolução do Conselho do Governo nº 278/2020, de 07 de novembro de 

2020, no quadro das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19; _____________ 

- Formalizar o Protocolo de Cooperação para Apoio a Atividades Culturais com o Clube 

de Filatelia “O Ilhéu”, da Escola Secundária Manuel de Arriaga, no valor de 30,00 € 

(trinta euros) para a edição filatélica do “Voto Faialense – 1672”. __________________ 

- Ponto 5 – Reuniões e visitas. _____________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no 27º Aniversário do Clube de 

Filatelia “O Ilhéu”; ______________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


