JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM OITO
DE ABRIL 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: _______________________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de informação sobre a alteração nos
procedimentos com a inscrição definitiva para a admissão do gado no perímetro
florestal do Faial 2020, na sequência da pandemia do COVID-19; _________________
- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail com as
disposições mais relevantes para as freguesias, sobre a Lei nº 2/2020, de 31 de março –
Orçamento do Estado para 2020; envio de e-mail com os links de informação das várias
tipologias de candidaturas simplificadas aos apoios e concursos da Direção Regional da
Habitação;

____________________________________________________________________________________________

-Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de e-mail a solicitar a colaboração da
Junta de Freguesia no acesso a material educativo (fotocopias), na sequência do
decretado Estado de Emergência Nacional, derivadas da pandemia do COVID-19. ____
- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de e-mail a solicitar a colaboração
da Junta de Freguesia na aquisição de material adequado e necessário para a prevenção
do COVID-19. __________________________________________________________
- Da EDA, envio de e-mail a informar sobre as medidas excecionais na redução do
consumo da eletricidade, no âmbito do COVID-19. _____________________________
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia (face e página) a
informação recebida sobre os procedimentos com a inscrição definitiva para a admissão
de gado no perímetro Florestal do Faial 2020, na sequência da pandemia COVID-19. __
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia (face e página) a
informação recebida da Delegação Regional da ANAFRE, com os links das várias
tipologias de candidaturas simplificadas aos apoios e concursos da Direção Regional da
Habitação. _____________________________________________________________
- Disponibilizar o apoio solicitado pela Escola Básica Integrada da Horta, para a
impressão de fotocopias de documentos para requerer apoio social escolar ou de matéria
curricular em articulação com a escola. _______________________________________
- Adquirir 20 caixas (1000 unidades) de máscaras cirúrgicas + ProteHo PLP GUM 3
ply, elástico e certificada, a fim de satisfazer o pedido da Santa Casa da Misericórdia da
Horta, com entrega de 750 unidades, ficando 250 unidades em reserva na Junta de
Freguesia, para possível apoio a outras entidades. ______________________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia (face e página) a
informação recebida da EDA, com as medidas excecionais na redução do consumo de
eletricidade, no âmbito do Covid-19. ________________________________________
- Elaborar, para entrega em todas as residências da freguesia, um infomail com
recomendações sobre a higiene publica, nomeadamente no que respeita à recolha de
resíduos indiferenciados, monos/monstros/verdes, no âmbito das ações relativas ao
Concurso Eco Freguesia, Freguesia Limpa. ___________________________________
- Enviar informação à Assembleia de Freguesia das atividades desenvolvidas pela Junta
de Freguesia, no período de 18 de março a 08 de abril. __________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Envio de felicitações ao Grupo Coral da Horta, pela passagem do seu 37º Aniversário;
_____ 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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