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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM  

 

_____ Aos vinte e nove dias do mês de dezembro 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: _________________________________________ 

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

sobre os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências. __________________________________________________________ 

- Da Paróquia da Matriz, envio de convite para estar presente na Festa do Santíssimo 

Salvador – Titular da Matriz da Horta. _______________________________________ 

- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, envio de circular com edital 

sobre a declaração de Existência de Ovinos e Caprinos. __________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Publicitar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia, o edital recebido do 

Serviço de Desenvolvimento Agrário sobre a declaração de existência de Ovinos e 

Caprinos.  ______________________________________________________________ 

- Em virtude dos arguidos não terem procedido à receção dos Autos de Noticia por 

contraordenação de canídeos nºs NPP 486152/2021 e NPP 512556/2021, da Policia de 

Segurança Publica, apesar de terem sido enviados com carta registada com aviso de 

receção, foi deliberado voltar a remeter os respetivos processos e indicar uma nova data 

para a respetiva audição. __________________________________________________ 

Ponto 5 – Reuniões e visitas ______________________________________________ 
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- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de assinatura do 

Protocolo de Cooperação no quadro do Fundo Próprio de Investimento, relativo à 

comparticipação do Município à candidatura efetuada à Direção Regional da 

Cooperação com o Poder Local, no âmbito dos Protocolos de Cooperação Financeira 

para a conservação de sedes e para a aquisição de mobiliário e equipamentos. ________ 

- Assinatura do Protocolo de Apoio a Atividades Sociais com a APADIF. ___________ 

- Assinatura do Protocolo de Apoio a Atividades Sociais com a Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários do Faial. _________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


