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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
TRES DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM  
 

_____ Aos três dias do mês de janeiro 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 Direção Regional da Cooperação com o Poder Local (DRCPL), envio de e-mail 

a indicar os contatos da DRCPL. ____________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a informar que fica sem efeito o 

convite para o Voto do Senhor Santo Cristo, devido ao aumento de casos Covid-19 no 

concelho; envio da alteração ao Anexo A do Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências em vigor. ________________________________________________ 

- Do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, envio de ofício sobre a 

atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores da carreira 

assistente operacional – Lei do Orçamento de Estado para 2021). __________________ 

- Do Serviço Municipal de Proteção Civil, envio de e-mail com os avisos 

meteorológicos nºs 16/2021 e 17/2021. _______________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Agradecer a comunicação da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

(DRCPL) e disponibilizar toda a cooperação desta autarquia em tudo o que possa ser 

útil para a valorização do Poder Local; _______________________________________ 

Ponto 4 – Dia da Freguesia. ______________________________________________ 
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- Homenagear na Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia, a título póstumo, o Sr. 

Carlos Alberto da Silva Machado e o Sr. Mário de Mesquita Frayão e pela passagem 

dos seu 25º Aniversário a Boutique Tabu. _____________________________________ 

- Enviar os convites às entidades e personalidades convidadas para a Sessão Solene 

evocativa do Dia da Freguesia, que terá lugar no dia 08 de março, no Teatro Faialense. 

- Proceder à divulgação nos meios de comunicação da Junta de Freguesia (facebook e 

página) da 8ª edição do Urban Trail da Matriz/virtual 2021 e caminhada, a realizar no 

período de 08 de fevereiro a 13 de março, com a cooperação do Clube Independente de 

Atletismo Ilha Azul. _____________________________________________________ 

- Proceder à aquisição de 100 brindes (porta-moedas em corticite, com a impressão do 

logotipo da Junta de Freguesia) à empresa nobrinde, para entrega a convidados na 

sessão solene do Dia da Freguesia. __________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


