JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE
_____ Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte, 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 Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a informar do levantamento de
raticida e de mapa da distribuição de raticida; envio de e-mail com a alteração ao
contrato interadministrativo de Delegação de Competências, com as alterações
propostas pelo Município, no âmbito do Covid-19; _____________________________
- Da Delegação Regional da ANAFRE, envio de e-mail com nota informativa a
agradecer o empenho e dedicação na distribuição de máscaras sociais. ______________
- Da ANAFRE, envio de e-mail com legislação relevante para as freguesias, no âmbito
do COVID-19 (Lei nº16-2020, de 29 de maio; Lei nº17-2020, de 29 de maio e
declaração de retificação nº 23-2020, de 29 de maio); envio de e-mail com informação
sobre medidas excecionais e temporárias, Covid-19- IVA (Lei nº 13/2020, de 7 de
maio); envio de e-mail com documento aprovado pelo Tribunal de Contas a 01/06/2020
pelo plenário da 2ª Secção de Riscos na Utilização de Recursos Públicos na Gestão de
Emergências (Covid-19) legislação relevante para as freguesias, no âmbito do COVID19 (Lei nº16-2020, de 29 de maio; Lei nº17-2020, de 29 de maio e declaração de
retificação nº 23-2020, de 29 de maio); envio de e-mail com legislação relevante para as
freguesias, no âmbito do COVID-19 – Barreiras Acrílicas de Proteção para Postos de
Atendimento Presencial nos Espaços Cidadão e Lojas de Cidadão (Decreto-Lei nº24-A2020, de 29 de maio). ____________________________________________________
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- Do Serviço de Desenvolvimento Agrário, envio de e-mail com edital relativo à
distribuição de isco rodenticida aos agricultores, para divulgação. _________________
- Da Geometrik, envio de e-mail a solicitar informação sobre o pedido de orçamento
para aquisição de piso de borracha em placas, homologado, para o Parque Infantil da
Boa Vista. _____________________________________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Aprovar a declaração de aceitação da adenda ao contrato interadministrativo de
Delegação de Competências da Camara Municipal da Horta. _____________________
- Divulgar nos meios de comunicação digital da Junta o edital recebido do Serviço de
Desenvolvimento Agrário, sobre a distribuição de isco rodenticida aos agricultores. ___
- Proceder à candidatura ao programa PROSA, para a colocação de trabalhador, para
apoio aos serviços administrativos e ao Centro de Convívio de Seniores. ____________
- Sugerir a marcação da reunião ordinária do mês de junho da Assembleia de Freguesia,
para o dia 25 de junho, que incluirá a apreciação das contas de gerência de 2019 e o
inventário do bens, direitos e obrigações patrimoniais, em conformidade com disposto
nos termos do art.3º da Lei nº1 -A/2020, de 19 de março, a realizar na Sociedade Amor
da Pátria. ______________________________________________________________
_____ 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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