JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E
VINTE
_____ Aos vinte e nove 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 Presidente da Assembleia de Freguesia da Matriz, envio de edital com a
informação sobre o adiamento da realização da reunião ordinária do mês de abril, em
conformidade com a Lei publicada no quadro das normas excecionais derivadas da crise
sanitária do COVID-19. ___________________________________________________
- Da Escola Profissional da Horta, envio de e-mail sobre o pedido de apoio para a
conclusão da pintura das salas de aula. _______________________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Enviar e-mail ao Coordenador da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE a
manifestar a surpresa e desagrado pela forma como tem sido conduzido o processo
relativo à distribuição das máscaras pelas Juntas de Freguesia, anunciadas pelo Governo
Regional dos Açores em acordo com a DRAA, sem que até à data tenha sido feita
qualquer comunicação formal às Juntas de Freguesia Associadas. __________________
- Divulgar nos meios digitais da Junta de Freguesia (facebook e página) o Edital
recebido da Presidente da Assembleia de Freguesia, sobre o adiamento da sessão
ordinária do mês de abril. _________________________________________________
- Satisfazer o pedido da Escola Profissional da Horta com o fornecimento de mais dois
baldes de tinta. __________________________________________________________
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- Correspondendo a um apelo do Pároco da Matriz solicitando a entrega de produtos
alimentares para satisfazer necessidades de algumas famílias mais carenciadas da
Freguesia, foi deliberado proceder à aquisição de vários produtos para entrega à
Paroquia para ajudar no referido fim. ________________________________________
_____ 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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