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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
TRES DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE 
E UM  

 

_____ Aos três dias do mês de março 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 Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, envio de e-mail a 

informar que se encontram abertas as candidaturas para o programa “Eco-freguesia, 

Freguesia Limpa”. _______________________________________________________ 

- Da Direção Regional da Cooperação com o Poder Local, envio de circular sobre o 

suplemento de penosidade e insalubridade – art.º 24 da Lei nº 75-B/2020, de 31 de 

dezembro (Lei do Orçamento do Estado). _____________________________________ 

- Da CDU, envio de e-mail a solicitar uma reunião com o executivo da Junta de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

- Da Escola Profissional da Horta, envio de ofício sobre a disponibilidade de acolher 

em estágio o formando Diogo Alexandre Salgado de Oliveira, do 2º ano do Curso 

Técnico/A de Apoio Psicossocial. ___________________________________________ 

- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Manifestar disponibilidade para colaborar com a Escola Profissional da Horta, 

acolhendo o formando Diogo Alexandre Salgado de Oliveira, do 2º ano do Curso 

Técnico/A de Apoio Psicossocial durante o período de estágio de 12 de abril a 15 de 

junho. _________________________________________________________________ 

- Dirigir um ofício à Vice-Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa a relatar o histórico 

das diligencias da Junta sobre o espólio da ex-delegação da CVP no Faial, existente na 
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sede da autarquia e manifestar a necessidade urgente de ser encontrada uma solução 

para o destino a dar ao referido material, em virtude da necessidade de fazer obras na 

sede da Junta. __________________________________________________________ 

- Realizar um beberete com a palestrante e os músicos convidados da sessão solene do 

Dia da Freguesia, a realizar na Sociedade Amor da Pátria, após o encerramento da 

sessão. ______________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Reunião da Tesoureira da Junta de Freguesia com a orientadora do curso Técnico/a de 

Apoio Psicossocial da Escola Profissional da Horta, sobre a possibilidade de estágio 

formando Diogo Alexandre Salgado de Oliveira, do referido curso. _______________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


