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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM SEIS 
DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Aos oito dias 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 Delegação Regional dos Açores da ANAFRE – DRRA, envio de e-mail com a 

listagem dos contatos dos Presidentes da Juntas de Freguesia e Assembleias de 

Freguesia para a distribuição de máscaras; envio de e-mail a solicitar informação sobre 

o número de habitações da freguesia para a distribuição de máscaras. _______________ 

- Da Junta de Freguesia de Lomba Fazenda, envio de e-mail a responder ao e-mail 

enviado por esta Junta de Freguesia à Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, 

relativo à distribuição de máscaras. __________________________________________ 

- Da Junta de Freguesia da Candelária, envio de e-mail a responder ao e-mail 

enviado por esta Junta de Freguesia à Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, 

relativo à distribuição de máscaras. __________________________________________ 

- Do SOS Feteira, envio de e-mail sobre o Projeto Caixa Solidária. ________________ 

- Do Ministério Administração Interna, envio de ofício com as credenciais de acesso 

ao SIGRE. _____________________________________________________________ 

- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail a solicitar a colaboração das Juntas 

de Freguesia na distribuição de máscaras sociais adquiridas pelo município para 

entregar a toda a população do concelho. _____________________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Comunicar á Delegação Regional dos Açores da ANAFRE que por informação 

verificada junto do CTT local que o número de alojamentos familiares é de 1007, o que 

não corresponde aos números indicados na listagem enviada, e recomendar que ao 

número indicado por esta autarquia seja acrescentada a devida majoração; ___________ 

- Manifestar ao movimento SOS Feteira a disponibilidade para que seja colocada uma 

“caixa solidaria”, fornecida pelo SOS Feteira, na antecâmera dos serviços da secretaria, 

e informar que fora do horário de funcionamento da Junta de Freguesia a porta exterior 

fica encerrada; __________________________________________________________ 

- Disponibilizar à Câmara Municipal a colaboração da Junta de Freguesia para a 

distribuição das máscaras sociais e indicar que a referida entrega será feita em 

simultâneo com a distribuição dos kit’s do Governo Regional. ____________________ 

Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Visita do Presidente da Junta de Freguesia a todos os estabelecimentos comerciais da 

freguesia que reabriram o atendimento ao publico para recolher informação sobre as 

suas condições de funcionamento. ___________________________________________ 

-  Criar um folheto com informação útil sobre medidas de prevenção do COVID-19 e 

sobre as condições do atendimento presencial da Junta de Freguesia quando da sua 

reabertura, a entregar a toda a população da freguesia, quando da entrega das máscaras.  

- Reabrir a sede da Junta de Freguesia, no dia 18 de maio, com regras de segurança 

devidamente estipuladas para o atendimento presencial; _________________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


