
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
DEZANOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE  

 

_____ Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas dezanove 

horas e trinta minutos, 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, respectivamente, 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 o pedido de informação de 

denominação da rua do Condomínio da Boavista; ______________________________ 

- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio 

de ofício sobre a lei da paridade nos órgãos efetivos das Autarquias Locais; envio de 

ofício sobre a alteração à remuneração complementar regional. ____________________ 

- De João Luis Centro de Cópia, envio de e-mail sobre o interesse na compra de 

exemplares dos livros “Fayal Sport Club (1909)” e “Associação Faialense de Bombeiros 

Voluntários (1912)”. _____________________________________________________ 

- De Universo da Festa, envio de orçamento de equipamento para a tarde infantil, a 

realizar no âmbito da Festa do Bairro – São Pedro. _____________________________ 

- De Mónica Silva, envio de pedido de alteração ao gozo de ferias. ________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________ 

- Estabelecer contato com a Direção do Grupo Coral da Horta e da Casa de Infância de 

Santo Antonio, para a possível participação destas instituições na representação da 

freguesia no Desfile da Semana do Mar; ______________________________________ 

- Se Associar à Paroquia na Celebração das Bodas de Prata Sacerdotais do Monsenhor 

António Saldanha, com a oferta de uma placa de homenagem; ____________________ 
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- Dar conhecimento do ofício recebido da Câmara Municipal, ao munícipe que pediu 

informação à Junta de Freguesia, sobre a denominação da rua no Condomínio da Boa 

Vista; _________________________________________________________________ 

- Analisar a informação recebida da DROAP, sobre a alterações à remuneração 

complementar regional, e remeter para conhecimento da SISDIAS; ________________ 

- Autorizar a alteração ao pedido de férias, solicitada pela assistente técnica desta Junta 

de Freguesia, Mónica Silva. _______________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Envio de e-mail à Câmara Municipal a sugerir uma parceria para a realização de um 

workshop ligado à cozinha, com a Chef Patricia Cheio, do blog foodwithameaning, a 

realizar no Mercado Municipal; ____________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 


