
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
DEZASSETE DE JUNHO DE DOIS MIL E 
VINTE  

 

_____ Aos dezassete 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 Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail sobre a reabertura 

dos centros de atividades de tempos livres; envio de e-mail sobre as recomendações e 

medidas de prevenção da Covid-19 na organização de Campos de Férias. ___________ 

- Da Adeliaçor, envio de convocatória para a Assembleia Geral. __________________ 

- Da Secretaria Regional da Solidariedade Social, envio de e-mail a informar do 

cancelamento da sessão publica de Esclarecimento de Apoios à Habitação. __________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Manter encerrado o Centro de Convívio de Seniores até obtenção de informação com 

orientações sobre medidas para abertura de centros de convívio por parte do Instituto de 

Segurança Social; _______________________________________________________ 

- Manifestar à Cruz Vermelha Portuguesa que tomando na devida conta as inesperadas 

alterações verificadas devido à crise sanitária da COVID-19, esta Junta de Freguesia 

pretende que a situação relativa ao espólio da CVP existente na sede desta autarquia, 

seja resolvida até ao final do corrente ano. ____________________________________ 

- Informar a empresa Arménio Jardinagens, para se proceder a uma reposição de isco 

nas estações rateiras, e recolocar as rateiras em falta. ____________________________ 

- Proceder à aquisição de um dispensador desinfetante com pedal à empresa Flying 

Sharks, na importância de 230,10 € (duzentos e trinta euros). _________________ 
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_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


