JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E UM DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZANOVE
_____ Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, 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, 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 sobre o levantamento de raticida;
envio de convite para estar presente na Festa de Natal dos colaboradores do Grupo
Municipal; envio de convite para participar na sessão do projeto “Mare Nostrum”; envio
de e-mail com peças relativas ao levantamento topográfico da parcela de terreno para a
possível edificação do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo António;
envio de convite para estar presente no Dia Internacional da Cidade Educadora; envio
de convite para os idosos que frequentam o Centro de Convívio, para estarem presentes
no Convívio de Natal; envio de ofício a informar da transferência da importância de
7.755,00 € relativos aos acordos de execução e contratos interadministrativos de
Delegação de Competências. _______________________________________________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de ofício sobre a “Campanha Árvore de Natal”;
- De Rosa Leal – EBI da Horta, envio de e-mail com a relação de material para
atividades escolares, solicitado por esta Junta de Freguesia, para efeitos de possível
apoio; envio de e-mail sobre o desenvolvimento de projeto intergeracional, a realizar
com crianças da Escola da Praia do Almoxarife. _______________________________
- Da Escola Profissional da Horta, envio de e-mail com a dimensão das salas de aula,
solicitado por estra Junta de Freguesia, para efeitos de possível apoio. ______________
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- Da Sociedade Filarmónica “União Faialense”, envio de pedido de colaboração para
o Torneio de King. _______________________________________________________
- Do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, envio de circular
sobre o Exercício “A Terra Treme”. _________________________________________
- Da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, envio de e-mail com
esclarecimentos sobre o SIAC – Sistema de Identificação de Animais de Companhia. __
- Do Ministério da Administração Interna; envio de circular sobre a composição das
composições recenseadoras do território nacional. ______________________________
- Da Direção Regional de Apoio ao Investimento e Competitividade, envio de e-mail
com Resolução do Conselho de Governo nº 113/2019 de 18 de outubro I – 2019-119SO, para divulgação. _____________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o exercício “A Terra Treme”. _______________
- Da APADIF – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial, envio
do Jornal “Vozes”. _______________________________________________________
- Do Tribuna das Ilhas, envio de e-mail com a tabela de publicidade de Natal. _______
- De Mónia Campelo, envio de e-mail a solicitar a recolha de monstros. ____________
- Da AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial, envio de e-mail sobre o
workshop de Comunicação. ________________________________________________
- Da UMAR, envio de e-mail sobre o Dia Internacional para a Eliminação de Violência
contra as Mulheres. ______________________________________________________
- De Luís Rosa, envio de e-mail sobre a candidatura ao programa SEI. _____________
- De Cláudia Nunes – Clínica Dentária, envio de minuta de proposta de protocolo. __
- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de convite para a
inauguração da sede da DRAANAFRE. ______________________________________
- Da JSD/Faial – Juventude Social Democrata, envio de e-mail sobre a iniciativa
“Natal Solidário”. _______________________________________________________
Ponto 5 – Proposta para a limpeza e manutenção de bermas, valetas e caminhos __
 Ruben Figueiredo _____________________________________________________
 Arménio Caetano ______________________________________________________
 Marco Ramos, Jardinagem ______________________________________________
 Nelson Oliveira _______________________________________________________
Ponto 6 – Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2020 ________________
Ponto 7 – 2ª Revisão Orçamental __________________________________________
Ponto 8 – 2ª Alteração Orçamental ________________________________________
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– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Aprovar o Plano de atividades e a proposta de orçamento para 2020, aplicando o valor
total de 80.970,00 € ______________________________________________________
- Aprovar a 2ª Revisão Orçamental de 2019, aplicando, na receita, o valor de 5.292,00 €
(cinco mil duzentos e noventa e dois euros), referente à entrada de receita no âmbito de
processos de contraordenação de canídeos (126,00 €), à transferência de verbas da
DROAP para aquisição de equipamento administrativo (230,00€), no âmbito do Acordo
de Cooperação Financeira com as Freguesias; do Fundo de Investimento com as
Freguesias – Fundo Próprio da Câmara Municipal da Horta (2.636,00 €), no âmbito do
Acordo de Colaboração com a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo,
Direção Regional do Ambiente, no âmbito do Programa “ A Minha Ribeira” e Programa
“Eco Freguesia, Freguesia Limpa” (2.300,00 €) e aplicar, na despesa, nas seguintes
rubricas: 10,00 € para reforço da rubrica 01.03.01.02 retenção para Serviço Regional de
Saúde; 48,00 € para reforço da rubrica 02.02.09.03 Correios; 2.300,00€ para abrir a
rubrica 02.02.25.07 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos e operações de
biodiversidade; 9,00 € para reforço da rubrica 02.02.25.10 Zonas de Lazer e Espaços
Públicos (Floreiras); 20,00 € para reforço da rubrica 06.02.03.04 serviços bancários;
10,00 € para reforço da rubrica 06.02.03.05.08 Quota ANAFRE; 29,00 € para reforço da
rubrica 06.02.03.05.11 Anuidade Office 365; 2.636,00 € para abrir a rubrica
07.01.04.01.08 Requalificação Caminho Fundo e 230,00 € para reforço da rubrica
07.01.09 Equipamento administrativo. _______________________________________
- Proceder à 2ª alteração orçamental para reforço de rubricas: retirar 31,00 € da rubrica
01.03.09.01 seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais; 200,00 € da
rubrica 02.01.19 artigos honoríficos e de decoração; 819,00 € da rubrica 02.01.21.01
Materiais para conservação de bens; 377,00 € da rubrica 02.02.10 transportes; 61,00 €
da rubrica 02.02.11 representação dos serviços e 700,00 € da rubrica 04.08.02.02.02
Vale de compras bébé; para reforço de 241,00 € na rubrica 02.01.15 prémios,
condecorações e ofertas; 92,00 € na rubrica 02.02.12.01 programas ocupacionais;
336,00 € na rubrica 02.02.13 deslocações e estadas; 177,00 € na rubrica 02.02.14
estudos, pareceres projetos e consultadoria; e 1.342,00 € na rubrica 04.06.02.01
programas ocupacionais. __________________________________________________
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- Informar os utentes do Centro de Convívio de Seniores da realização do Convívio de
Natal, promovido pela Câmara Municipal e confirmar o número de utentes a participar
até dia 05 de dezembro; ___________________________________________________
- Solicitar ao Serviço Florestal do Faial a colocação de 30 Arvores de Natal no Bairro da
Boa Vista e 40 Árvores junto à sede da Junta de Freguesia, no âmbito da “Campanha
Árvores de Natal”; _______________________________________________________
- Informar a Professora Rosa Leal, da Escola Básica Integrada da Horta, que esta Junta
de Freguesia tem disponibilidade para se associar ao projeto intergeracional com
crianças da Escola da Praia do Almoxarife, no entanto, não dispõe de viatura própria
para o transporte de crianças; ______________________________________________
- Colaborar com a Sociedade Filarmónica União Faialense e adquirir uma taça para o
torneio de King; _________________________________________________________
- Proceder à divulgação nos meios de comunicação da Junta de Freguesia da Resolução
do Conselho de Governo para potenciais apoios a empresários vítimas do Furacão
Lorenzo; _______________________________________________________________
- Divulgar nos meios de comunicação da Junta de Freguesia dos Flyers recebidos da
UMAR no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Eliminação da Violência
contra as Mulheres; ______________________________________________________
- Satisfazer o solicitado pela JSD e indicar três famílias carenciadas da freguesia, para a
entrega de cabazes de Natal; _______________________________________________
- Reencaminhar a informação recebida da munícipe Monica Campelo para os serviços
de ambiente da Câmara Municipal, para procederem à recolha de monstros; _________
- Analisadas as propostas para a limpeza de bermas, valetas e caminhos, solicitar
esclarecimentos adicionais à seguintes empresas: _______________________________
______-Ruben Figueiredo, solicitar informação se a proposta inclui a queima química e
qual o produto a utilizar, conforme estava indicado na informação da Junta de
Freguesia. ______________________________________________________________
______-Arménio Caetano, solicitar informação se a proposta inclui a remoção de
matéria vegetal na área de intervenção e qual o produto a utilizar na queima, conforme
estava indicado na informação da Junta de Freguesia. Solicitar ainda informação sobre
se o valor está ou não sujeito a IVA. _________________________________________
______- Nelson Oliveira, solicitar informação sobre se o valor da proposta está ou não
sujeito a IVA. ___________________________________________________________
- Realizar o Convívio de Natal com os utentes que frequentam o Centro de Convívio e
com os eleitos da Freguesia, no dia 19 de dezembro, pelas 12:30 horas; _____________
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- Propor à Presidente da Assembleia de Freguesia a realização da reunião ordinária do
mês de dezembro, no dia 12 de dezembro, com os seguintes pontos na ordem de
trabalhos: _____________________________________________________________
1º- Apreciar a Informação sobre as Atividades da Junta de Freguesia, desenvolvidas no
período de 16 de setembro a 05 de dezembro de 2019; ___________________________
2º - Apreciação e votação das Opções do Plano de Atividades e da Proposta de
Orçamento para 2020; ____________________________________________________
3º - Ratificação do Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências para o ano 2020. _____________________________________________
4º - 2.ª Revisão Orçamental de 2019; ________________________________________
- Reunir com a direção do Grupo de Cantares Ilha Azul para avaliar do possível
desencadear do processo de apoio no quadro do Regulamento Municipal de
Investimento nas Freguesias (Fundo Próprio), no complemento da candidatura feita pelo
grupo ao INATEL para o Encontro de Música Tradicional da Ilha do Faial, e para
formalizar o protocolo de cooperação entre ambas as partes. ______________________
- Reunir com a direção do Grupo Coral da Horta para formalizar o Protocolo de
cooperação para o Encontro de Coros “Horta Coral” e para formalizar o convite para a
atuação do Grupo na Sessão Solene do Dia da Freguesia de 2020; _________________
- Formalizar o convite já dirigido ao Sr. Tenente coronel Manuel Augusto de Faria para
ser o orador da sessão solene do dia da freguesia de 2020 e proferir uma conferencia
alusiva ao Património Militar, nomeadamente as fortificações da cidade ou da ilha. ____
Ponto 9 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene em honra de Santa
Cecília; ________________________________________________________________
_____ 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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