
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
DEZOITO DE MARÇO DE DOIS MIL E 
VINTE  

 

_____ Aos dezoito dias do mês de março 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 a informar da medida sobre o 

serviço de apoio aos idosos e a pessoas consideradas de risco do concelho, em situação 

de isolamento e sem rede direta de apoio, a realizar em parceria com as Juntas de 

Freguesia, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo novo Coronavírus 

Covid-19; envio de e-mail com a recomendação da Associação de Municípios da 

Região Autónoma dos Açores, sobre a realização de funerais, no âmbito do plano de 

contingência da infeção pelo novo Coronavírus Covid-19; _______________________ 

- Da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, envio de e-mail com 

a orientação de medidas de emprego – encerramento temporário de empresa ou 

estabelecimento. ________________________________________________________ 

- Do Partido Comunista Português, envio de email a cancelar o XI Congresso 

Regional infeção pelo novo Coronavírus Covd-19. _____________________________ 

- Da ADSE, envio de e-mail a informar da suspensão de Juntas Médicas. ___________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder em conformidade com o solicitado pela Câmara Municipal e informar o 

Gabinete de Apoio ao Presidente de eventuais pedidos de auxílio por parte de idosos ou 

pessoas consideradas de risco do concelho, em situação de isolamento e sem rede direta 
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de apoio, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo novo Coronavírus Covid-

19, no âmbito do Plano Regional e Municipal de Emergência; ____________________ 

- Divulgação no facebook e na página da Junta de Freguesia da recomendação de quem 

necessitar de contatar os serviços da secretaria da Junta de Freguesia que o devem fazer 

preferencialmente por telefone ou por email; __________________________________ 

- Divulgação no facebook e na página da Junta de Freguesia a deliberação de encerrar 

por tempo indeterminado o serviço de atendimento ao público da Junta de Freguesia, 

que passa a ser efetuado no horário normal de funcionamento por teletrabalho (com 

contato de telefone/telemóvel/email), bem como o contato do presidente da Junta para o 

que seja necessário; ______________________________________________________ 

- Divulgação no facebook e na página da Junta de Freguesia da informação relativa às 

medidas para criar a Rede Municipal de apoio aos idosos e a pessoas consideradas de 

risco do concelho, em situação de isolamento e sem rede direta de apoio, em articulação 

com as Juntas de Freguesia, no âmbito do Plano Regional e Municipal de Emergência; 

- Informar a Presidente e os vogais da Assembleia de Freguesia das medidas de 

prevenção da pandemia do COVID-19, tomadas por esta Junta de Freguesia, no âmbito 

do estipulado pelo Governo Regional e pela Autoridade Regional de Saúde. _________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


