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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
TREZE DE JUNHHO DE DOIS  
MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos treze dias do mês de Junho de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e 

trinta minutos, 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, 

respectivamente, Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente e Isabel Alexandra de 

Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira. __________________________ 

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 sobre o Desfile da Semana do Mar; 

envio de e-mail a informar do encerramento temporário das aulas de Hidroginástica, no 

âmbito do Projeto Faial Ativo; envio de e-mail a solicitar o envio de informação dos 

eventos a realizar no mês de julho. __________________________________________ 

- De Daniel Dutra Moreira Rafael, envio de renuncia de mandato a vogal da Junta de 

Freguesia, por razoes de ordem profissional ___________________________________ 

- Da Junta de Freguesia da Ribeirinha, envio de convite para estar presente na 

inauguração do trilho “À Descoberta da Ribeirinha”. ____________________________ 

- De Mónica Silva, envio de requerimento para o gozo de férias. __________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Informar os utentes do Centro de Convívio de Seniores sobre o encerramento 

temporário das aulas de Hidroginástica. ______________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e indicar os eventos a realizar no mês 

de julho, para a inclusão na Agenda Cultural. __________________________________ 

- Desenvolver os procedimentos necessários para a substituição do secretário desta 

Junta de Freguesia, que apresentou a renuncia ao seu mandato no órgão executivo por 

razoes de ordem profissional, na reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de 

Junho. _________________________________________________________________ 
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- Autorizar as férias da Assistente Técnica desta Junta de Freguesia no período de 26 a 

29 de junho. ____________________________________________________________ 

- Solicitar parecer à ANAFRE sobre os procedimentos para a substituição do secretario 

da Junta de Freguesia, que apresentou o seu pedido de renuncia ao mandato para que 

estava eleito, por razoes de ordem profissional. ________________________________ 

- Solicitar parecer à DROAP – Direção Regional de Organização e Administração 

Publica sobre os procedimentos para a substituição do secretario da Junta de Freguesia, 

que apresentou o seu pedido de renuncia ao mandato para que estava eleito, por razoes 

de ordem profissional. ____________________________________________________ 

- Enviar oficio ao coordenador da Delegação Regional da ANAFRE, a manifestar 

admiração e desagrado desta Junta de Freguesia por, decorridos mais de 2 meses das 

eleições e tomada de posse dos novos órgãos dirigentes da Delegação Regional, não ter 

sido feita até à presente data qualquer comunicação às freguesias associadas, com 

indicação dos novos titulares dos cargos e dos novos contatos. ____________________ 

Ponto 4 – 2ª Revisão Orçamental __________________________________________ 

- Aprovar a 2ª Revisão Orçamental de 2018, para a abertura da rubrica destinada à verba 

de 2.550,00 € (dois mil quinhentos e cinquenta euros) referente ao Protocolo com a 

SREAT – Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, e da rubrica referente à 

aquisição do programa de contabilidade autárquica, POCAL; _____________________ 

Ponto 5 – 2ª Alteração Orçamental ________________________________________ 

- Aprovar a 2ª alteração orçamental de 2018 para reforço de rubricas: retirar das rubricas 

01.03 02.02.12.01 Programas Ocupacionais 44,00 €, 01.03 02.02.19.01 Assistência 

técnica ao Software de Gestão 489,00 €, para reforçar as rubricas 01.03 01.01.13.01 

Subsidio de refeição Func. Administrativa 20,00 €, 01.03 01.03.09.01 Seguros de 

acidentes de trabalho e doenças profissionais, 232,00 €, 01.03 02.01.19 Artigos 

honoríficos e de decoração 50,00 €, e 01.03 04.08.02.01.01 Programa SEI 44,00 €. ____ 

Ponto 6 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de entrega de prémios, 

relativa ao Projeto Faial Ilha de Tradições, no Parque de Exposições da Quinta de São 

Lourenço; ______________________________________________________________ 

- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião no 

Clube Naval da Horta, sobre o Projeto Férias Jovens; ___________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com a Professora Ana 

Correia, sobre o Desfile da Semana do Mar. ___________________________________ 

_____ 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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