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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

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

 

_____ Aos treze dias do mês de maio 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 do cancelamento da 

Semana do Mar, devido à pandemia do Covid-19. ______________________________ 

- Da Divisão de Ação Social do Faial, envio de e-mail a solicitar informação sobre as 

capacidades instaladas e frequência da resposta social no Centro de Convívio de 

Seniores. ______________________________________________________________ 

- Da SISDIAS, envio de e-mail com proposta de continuidade do software autárquico. 

- De Altice Empresas, envio proposta para aquisição de office; envio proposta para 

aquisição de claud office. _________________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- No seguimento da informação recebida da Câmara Municipal sobre o cancelamento da 

Semana do Mar, foi deliberado informar o grupo de participantes para a representação 

da freguesia no Desfile Etnográfico do cancelamento da festa. ____________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Divisão de Ação Social do Faial e enviar os dados sobre as 

capacidades instaladas e frequências do Centro de Convívio de Seniores. ____________ 

- Solicitar orçamento à empresa José Eduardo Pires para colocação das guardas em 

madeira nas zonas de maior risco no caminho de acesso ao Miradouro do Monte 

Carneiro. ______________________________________________________________ 
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- Enviar informação à Presidente e vogais da Assembleia de Freguesia sobre a atividade 

da autarquia e sobre a reabertura da sede da Junta de Freguesia. ___________________ 

- Em conformidade com as regras estabelecidas no quadro do desanuviamento das 

medidas impostas devido à crise sanitária da pandemia da COVID-19 e à retoma da 

normalidade possível para a reabertura dos serviços da administração publica e 

autárquica, foram estabelecidas as normas para o atendimento presencial na secretaria 

da Junta de Freguesia. ____________________________________________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


