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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM UM 
DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Ao dia um do mês de abril de dois mil e vinte, pelas dezassete horas, reuniram-

se, no cumprimento das medidas de contenção relativas ao decretado Estado de 

Emergência Nacional, derivadas da pandemia do COVID-19, através de 

videoconferência 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 Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail com a proposta de alteração de 

datas para a realização das provas do FIT - Projeto Faial Ilha de Tradições (Matriz 

02/11 a 08/11); envio de e-mail a informar da data de levantamento das estações 

rateiras, nos armazéns do Município; envio de e-mail com a informação da quantidade 

de estações rateiras a ser entregues a cada Junta de Freguesia. _____________________ 

- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail a informar da 

suspensão da sessão ordinária da Assembleia Geral da Delegação Regional dos Açores 

da ANAFRE. ___________________________________________________________ 

- Da Direção Geral das Autarquias Locais – DGAL, envio de nota informativa sobre 

a integração do saldo de execução orçamental, conforme o disposto no artº 129º da Lei 

nº 2/2020, de 31 de março, diploma que aprova o Orçamento de Estado para 2020. ____ 

- Da Casa do Povo dos Flamengos, envio de e-mail a informar da transferência dos 

duodécimos do Centro de Convívio de Idosos, referentes aos meses de Janeiro, 

Fevereiro e Março. _______________________________________________________ 

- Da ANAFRE, envio de e-mail com a informação relativa ao artigo 425º - alteração ao 

Decreto Lei nº 82/2019, de 27 de junho que estabelece as regras de identificação dos 

animais de companhia. ___________________________________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Ter em atenção a nova data indicada pela Câmara Municipal da Horta, relativa ao 

Projeto FIT, para efeitos da marcação da semana do FIT da Freguesia; ______________ 

- Proceder ao levantamento das estações rateiras, conforme o solicitado pela Câmara 

Municipal; _____________________________________________________________ 

- Manter encerrado por tempo indeterminado o funcionamento do Centro de Convívio 

de Seniores, no âmbito do plano de contingência da pandemia do COVID-19. ________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Tem sido mantido o contato regular com os utentes do Centro de Convívio de 

Seniores, para saber se estão bem de saúde, ou se necessitam de algum apoio da Junta 

de 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


