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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM   
DEZANOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZOITO  

 

_____ Aos dezanove dias do mês de setembro 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 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: _______________________ 

- Do Tribunal de Contas, envio de relatório – auditoria às remunerações dos membros 

da Junta de Freguesia – seguimento de recomendações. __________________________ 

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

Comemorações do Dia da Freguesia. ________________________________________ 

- Do Serviço Municipal de Proteção Civil da Horta, envio de nota informativa 

6/2018, emitida pelo SRPCBA, sobre o Furacão Helene. _________________________ 

- Da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de convite para 

estar presente na inauguração das obras de requalificação da Fábrica da Baleia de Porto 

Pim. __________________________________________________________________ 

- Da Direção Regional do Ambiente, envio da ordem de transferência de 2.550,00 € 

(dois mil quinhentos e cinquenta euros), referentes ao Acordo de Colaboração entre a 

Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo e esta Junta de Freguesia, no 

âmbito da candidatura ao programa Eco Freguesia, Freguesia Limpa. _______________ 

- Da ACRA – Associação dos Consumidores da Região Açores, envio de e-mail 

sobre sessões de sensibilização e informação. __________________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Fazer uma análise do relatório recebido do Tribunal de Contas sobre a auditoria às 

remunerações dos membros da Junta de Freguesia - seguimento de recomendações. ___ 

- Solicitar informação à ACRA, sobre os possíveis encargos para a Junta de Freguesia e 

avaliar a realização de uma sessão de esclarecimentos para a população da Freguesia. __ 

Ponto 4 – 3ª Revisão Orçamental. _________________________________________ 

- Aprovar a 3ª Revisão Orçamental de 2018 referente à verba a receber da Cooperação 

Financeira Direta com as Freguesias - DROAP 1.822,00 € (mil oitocentos e vinte e dois 

euros), aplicando na receita nas seguintes rubricas: 1004010101 Equipamento 

Informático 822,00 € (oitocentos e vinte e dois euros) e 1004010102 Software 

Informático 1.000,00 € (mil euros), e na despesa reforçar com 4.298,00 € (quatro mil 

duzentos e noventa e oito euros) a rubrica 0103070108 Software Informático, e com 

1.405,00 € (mil quatrocentos e cinco euros) a rubrica 0103070107 Equipamento de 

informática, verba retirada das rubricas 01030701040103 Construção de Quiosque no 

Bairro da Boa Vista 280,00 € (duzentos e oitenta euros); 01030701040502 Zonas de 

Lazer e Espaços Públicos 2.100,00 € (dois mil e cem euros); 01030701040901 Placas 

Toponímicas 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) e 010307011501 Gestão e 

Conservação de Equipamentos 751,00 € (setecentos e cinquenta e um euros). ________ 

_____ 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. __________ 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


