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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA A VINTE 
E SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
VINTE  

 

_____ Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 Câmara Municipal da Horta, envio de ofício sobre toponímia – atribuição do 

nome “Rua Nova da Boavista” a uma rua do Bairro da Boavista; envio de e-mail sobre a 

transferência de verbas das remendagens no âmbito do Protocolo de Delegação de 

Competências. __________________________________________________________ 

- Da Cadeia de Apoio da Horta, envio de email a informar do término de funções e a 

agradecer a cooperação da Junta de Freguesia. _________________________________ 

- Da Casa de Infância de Santo António, envio de convite para estar presente na 

apresentação do Projeto Educativo da Casa de Infância de Santo António. ___________ 

- Da Junta de Freguesia da Feteira, envio de convite para estar presente na Sessão 

Solene Comemorativa do Dia da Freguesia da Feteira. ___________________________ 

- Do Parque Natural do Faial, envio de e-mail a solicitar uma parceria no evento de 

natal. _________________________________________________________________ 

- Da Berrio, envio de orçamento para a aquisição de 22 cinzeiros de pé alto com 

cobertura para exterior. ___________________________________________________ 

- De Rui Guedes – Flying Sharks, envio de orçamento para a aquisição de cinzeiros de 

pé alto com cobertura para exterior. _________________________________________ 

- De José Eduardo Pires, envio de orçamento para a colocação de guardas em madeira 

no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. _________________________ 
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- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de mapa – calendário – Eleição da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores – 25 de outubro de 2020. ____ 

- Da Gráfica Telégrafo, envio de orçamento para a impressão do Boletim “Informar”.  

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- No seguimento do ofício recebido da Câmara Municipal para atribuição do nome “Rua 

Nova da Boavista” a uma rua do Bairro da Boa Vista, foi deliberado proceder a uma 

oscultação junto dos respetivos moradores do Bairro, sobre a referida proposta de 

alteração da toponímia; ___________________________________________________ 

- Agradecer a comunicação do término de funções do Chefe da Cadeia de Apoio da 

Horta e informar que a Junta de Freguesia continuará a manter a disponibilidade para a 

cooperação institucional com aquele estabelecimento prisional; ___________________ 

- Agradecer o convite da Junta de Freguesia da Feteira, para estar presente na Sessão 

Solene Comemorativa do Dia da Freguesia, informar da indisponibilidade do presidente 

para estar presente e apresentar felicitações aos Órgãos Autárquicos da freguesia e a 

toda a população da Feteira, pela ocorrência de tão importante efeméride;  ___________ 

- Informar o Parque Natural do Faial que esta Junta de Freguesia não dispões de séries 

de iluminação próprias e quando necessário, solicita o referido material à Câmara 

Municipal da Horta; ______________________________________________________ 

- Atendendo às características dos cinzeiros apresentados no orçamento da empresa 

Berrio, foi deliberado proceder à aquisição de 22 cinzeiros de pé alto com cobertura 

para exterior, no valor de 2.761,00 + IVA, sem transporte; _______________________ 

- Aprovar o orçamento apresentado pela empresa José Eduardo Pires para proceder à 

colocação das guardas de segurança em madeira, no caminho de acesso ao Miradouro 

do Monte Carneiro; ______________________________________________________ 

- Solicitar informação ao Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta sobre o 

andamento do processo relativo à construção da caixa de retenção e poço sumidouro de 

águas pluviais no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro e dos trabalhos 

conducentes à reabilitação do Caminho Fundo; ________________________________ 

- Solicitar reunião ao Presidente da Câmara Municipal para tratar da possível aquisição 

de um edifício para a futura sede da Junta de Freguesia da Matriz; _________________ 

- Iniciar os preparativos para a reabertura do Centro de Convívio de Seniores no dia 15 

de setembro; ____________________________________________________________ 

- Desencadear os procedimentos para a edição do Livro “Delegação da FNAT na 

Horta”, da autoria do Dr. Carlos Lobão, e solicitar orçamento para o efeito a fim de  
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estabelecer contacto com o INATEL com vista a obtenção de apoio para a referida 

publicação, em 2021; _____________________________________________________ 

- Divulgar nos meios digitais da Junta de Freguesia (facebook e página) o período de 

candidatura às bolsas de estudo no período de 01 a 30 de setembro; ________________ 

- Proceder à entrega das mochilas com os kits de material escolar, da AMI, a 4 crianças 

de fracos recursos económicos, da freguesia; __________________________________ 

- Solicitar parecer à Câmara Municipal da Horta para a realização do Projeto “Musica 

no Coreto”, a realizar no dia 18 de setembro, na Praça da República, com artistas locais.  

- Enviar cópia dos projetos apresentados aos membros da comissão de acompanhamento 

do OP de 2020, para em conformidade com o regulamento proceder á validação da sua 

conformidade. __________________________________________________________ 

- Enviar oficio ao Presidente da Câmara e da Comissão Municipal de Segurança da Horta, ao 

Comandante da Divisão Policial da Horta da Policia de Segurança Publica, ao Delegado de 

Saúde da Ilha do Faial e à Diretora do Instituto de Ação Social da Horta, a comunicar que tem 

chegado a esta Junta de Freguesia informação sobre a degradação do espaço habitacional e 

perturbação cívica causada pelos ocupantes da moradia nº 10 do Bairro da Vista Alegre, com 

ocorrências que indiciam a existência de más condições sanitárias e a prática de atos ilícitos, 

nomeadamente: ________________________________________________________________ 

- Exiguidade e degradação das condições de habitabilidade para o número de moradores; _____ 

- Condições higiénicas e sanitárias muito degradadas, com fossas a céu aberto e ligações de gás 

em más condições de segurança; __________________________________________________ 

- Distúrbios muito frequentes, com regular ajuntamento de pessoas, e uso de linguagem obscena 

e alta, aparentemente provocados pelo consumo de estupefacientes e álcool; ________________ 

- Prática regular de ruído após as 22 horas, prolongando-se pela noite dentro, provocado 

verbalmente pelos moradores e pelo movimento de viaturas (carros e motas), impedindo ou 

dificultando estas últimas, com alguma frequência, o acesso de outros moradores às suas 

residências; ___________________________________________________________________ 

- Arremesso para os espaços públicos de diversos resíduos domésticos, latas, vidros e plásticos; 

- Provocação verbal a outros residentes na área. ______________________________________ 

- Enviar ofício ao Diretor da Delegação do INATEL da Horta a solicitar o apoio da instituição 

para a edição em 2021 do livro com o texto da palestra proferida pelo Professor Doutor Carlos 

Lobão, intitulada “A Delegação da Horta da FNAT – Fundação Nacional para Alegria no 

Trabalho”, realizada no âmbito do programa do Dia da Freguesia do corrente ano. ___________ 

Ponto 4 – Propostas Orçamento Participativo da Matriz 2020 __________________ 

- Filipe Carlos Cândido Serpa Fonseca; ______________________________________ 

- Maria Alice Menezes da Rosa; ____________________________________________ 

- Marta Maria Brandão Matias Scarlati. ______________________________________ 

Ponto 5 – Apoio à Natalidade. ____________________________________________ 
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- Após a análise das candidaturas de Maria do Carmo Saramago Silva, Maria Francisca 

Azevedo dos Santos e Maria do Mar Azevedo dos Santos, foi deliberado aprovar e 

informar os requerentes para o levantamento dos Vales de Compras Bebé. ___________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


