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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
QUINZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Aos quinze 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: _______________________ 

- De Comunicações DGAL, envio de e-mail com a Lei nº 6/2020 de 10 de abril e do 

despacho 4460-A/2020, de 13 de abril, sobre o regime excecional para promover a 

capacidade de resposta das autarquias locais e com a definição de orientações no âmbito 

da eventualidade de doença, da frequência de ações de formação á distancia, bem como 

os termos em que os trabalhadores podem exercer funções  em instituições particulares 

de solidariedade social. ___________________________________________________ 

- Da Norma Açores, envio de comunicado dos serviços essenciais de inspeção 

periódica de determinadas categorias de veículos. ______________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Divulgar nos meios digitais da Junta de Freguesia (facebook e página) a informação 

recebida da Norma Açores, sobre os serviços especiais de inspeção, no âmbito do plano 

de contingência da infeção pelo novo Coronavírus Covid-19. _____________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


