JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS
DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM
_____ Aos seis dias do mês de janeiros 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 Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, envio de e-mail a
apresentar cumprimentos. _________________________________________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre a Eleição do Presidente da
República – designação dos membros de mesa da assembleia de voto. ______________
- Da Comissão Nacional de Eleições, envio de e-mail sobre ao exercício de Voto
Antecipado – eleitores internados em lares. ___________________________________
- Do Grupo Parlamentar Partido Socialista, envio de e-mail a solicitar uma reunião
dos Senhores deputados deste Grupo Parlamentar com o Presidente da Junta de
Freguesia, para apresentação de cumprimentos. ________________________________
- Da Polícia Segurança Publica, envio de Auto de Notícia por Contraordenação NPP
521023/2020, por falta de registo e licença de detenção, posse e circulação de canídeo,
do infrator Daniel Vieira Sousa. ____________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Dar conhecimento da comunicação recebida da Comissão Nacional de Eleições sobre
o voto antecipado dos eleitores internados em lares, à Santa Casa da Misericórdia da
Horta. _________________________________________________________________
- Nomear a assistente técnica Mónica Silva como instrutora do processo de
contraordenação de canídeo com o NPP 524999/2020 recebido da Polícia de Segurança
Publica, e desencadear os respetivos procedimentos. ____________________________
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- Inicio da preparação do programa da celebração do Dia da Freguesia; _____________
- Solicitar o agendamento de reunião, com caracter de urgência, com o Conselho de
Administração da Urbhorta, para falar sobre assuntos relacionados com a celebração do
Dia da Freguesia. ________________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na celebração eucarística do
Santíssimo Salvador, na Igreja Matriz. _______________________________________
_____ 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. __________

___________________________________
___________________________________
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