JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM TREZE
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE
_____ Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 minuta de contrato para assinatura dos
proprietários envolvidos a dar a autorização/cedência dos terrenos, no âmbito de
intervenção para a Requalificação do Caminho Fundo; envio de alteração ao anexo A do
contrato interadministrativo de Delegação de Competências em vigor; envio de
alteração ao contrato interadministrativo de Delegação de Competências em vigor;
envio de convocatória para reunião de trabalho no âmbito do Projeto Faial Ilha de
Tradições e Semana do Mar; envio de e-mail a solicitar o envio de informação para a
Agenda Cultural de Março; envio de e-mail com o levantamento topográfico em versão
dwg, e folha com apuramento de custos para os trabalhos da requalificação de muros e
construção de valetas no Caminho Fundo, no quadro do Fundo Próprio do Município. _
- Do Coral de Santa Catarina, envio de ofício com a comunicação dos novos órgãos
sociais do Coral de Santa Catarina. __________________________________________
- Do Serviço Florestal do Faial, envio de e-mail com a informação do número de
animais atribuídos a cada proprietário, para entrar no Núcleo Florestal da
Caldeira/Cabouco; envio de e-mail com esclarecimentos sobre os requerimentos para o
Serviço de Pastoreio. _____________________________________________________
- Do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, envio de email a agradecer a iniciativa desta Junta de Freguesia, na atribuição do valor da
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inscrição do Matriz Urban Trail, à Liga Portuguesa Contra o Cancro; envio de e-mail a
solicitar o cartaz do Matriz Urban Trail, para efeitos de divulgação. ________________
- Da Casa do Povo dos Cedros, envio de e-mail a comunicar da antecipação do
Convívio de Carnaval com os utentes que frequentam o Centro de Convívio, para o dia
18 de fevereiro. _________________________________________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre o 31º aniversário da ANAFRE. ______________
- De Almeida e Filhos, Lda, envio de e-mail a informar ser uma empresa licenciada em
receção de resíduos ferrosos e não ferrosos. ___________________________________
- Da SISDIAS, orçamento para prestação de serviços de consultoria e apoio à
contabilidade. ___________________________________________________________
- Da Guarda Nacional Republicana, envio de Auto de Notícia por contraordenação de
canídeos. ______________________________________________________________
Ponto 4 – Pedido de apoio ________________________________________________
- Da Cadeia de Apoio da Horta, envio pedido de apoio para a execução de serviço de
jardinagem na Cadeia de Apoio da Horta. _____________________________________
Ponto 5 – Orçamento para aquisição de metálicos ____________________________
– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________
- Proceder conforme o solicitado pela Câmara Municipal da Horta, e elaborar os
contratos para assinatura dos proprietários envolvidos a dar a autorização/cedência dos
terrenos, no âmbito da intervenção para a Requalificação do Caminho Fundo; ________
- Enviar o programa da celebração do Dia da Freguesia da Matriz, e o cartaz do Matriz
Urban Trail para ser divulgado na Agenda Cultural do Concelho da Horta, do mês de
março. ________________________________________________________________
- Agradecer a comunicação do Coral de Santa Catarina a informar da composição dos
novos órgãos sociais, e felicitar os elementos da Grupo. _________________________
- Informar os candidatos ao apascentamento de gado no Perímetro Florestal do Faial, da
atribuição do número de animais a inscrever, para o pastoreio. ____________________
- Proceder ao envio do cartaz do Matriz Urban Trail para o Núcleo Regional dos Açores
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para efeitos de divulgação. __________________
- Comunicar à Assistente do Centro de Convívio da antecipação da realização do
Convívio de Carnaval, para o dia 18 de fevereiro. ______________________________
- Enviar felicitações à ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, pela passagem
do seu 31º Aniversário; ___________________________________________________
- Adquirir à empresa José Eduardo Pires metálicos para a ligação de postes em madeira
torneados e fixação a estacões no mesmo material para guardas de segurança no
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caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, no valor de 910,53 € com IVA
incluído, conforme o orçamento apresentado. __________________________________
- Contratualizar com a empresa SISDIAS os serviços indicados nos números 1, 2 e 4: __
1 – Transição do POCAL para SNC-AP ____________________________________
- Elaboração do orçamento em SNC-AP ______________________________________
- Elaboração do PPI ______________________________________________________
- Transferência e configuração de tabelas diversas ______________________________
- Criação, transição e otimização de contas, movimentos e saldos bancários __________
- Introdução de descontos /retenções _________________________________________
- Configurações de parâmetros diversos ______________________________________
- Transição de dívidas e cobranças __________________________________________
- Testes finais de funcionamento ____________________________________________
2 – Serviço de apoio e acompanhamento à contabilidade: ______________________
O acordo corresponde aos serviços efetuados no período anual entre 1 de janeiro a 31 de
dezembro, incluindo a preparação dos documentos em dezembro anterior e a prestação
de contas em abril do ano seguinte. __________________________________________
- Elaboração e classificação do orçamento; ____________________________________
- Elaboração e classificação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI); ____________
- Alterações permutativas e modificativas orçamentais; __________________________
- Listagem de mapas, mensais e anuais; ______________________________________
- Preparação e emissão de todos os mapas relativos à conta de gerência para o executivo
e a assembleia; __________________________________________________________
- Elaboração do relatório de gestão em conformidade com o executivo; _____________
- Envio da conta de gerência ao tribunal de contas; _____________________________
- Lançamento de mapas do SISAL; __________________________________________
- Atualizações e assistência técnica do programa SNC-AP, fornecido pela SISDIAS,
enquanto estiver em vigor o presente acordo; __________________________________
4 - Plataforma de apoio ao cliente _________________________________________
Tendo em conta a atual tendência do uso das novas tecnologias e indo de encontro às
necessidades dos clientes, a SISDIAS desenvolveu uma plataforma (PaaS – Platform as
a Service) de apoio ao cliente com o objetivo de dar apoio mais rápido, preciso e
específico, consoante os acordos efetuados com os clientes. ______________________
Evitando, deste modo, erros nos processos e procedimentos dos lançamentos,
uniformizando os mesmos, e evitando eventuais multas, taxas, ou chamadas de atenção
das respetivas entidades oficiais, cumprindo assim, também, todos os requisitos legais
necessários para o bom funcionamento da contabilidade. _________________________
A plataforma está constantemente a ser otimizada, por tal estaremos abertos a todas as
sugestões que achem por bem informar-nos, sendo que o objetivo é sempre melhorar a
nossa assistência ao cliente. ________________________________________________
referidos nos nº 1, 2 e 4, da proposta apresentada, sendo a Transição do POCAL para o
SNC-AP, Serviço de apoio e acompanhamento à contabilidade e plataforma de apoio ao
cliente respetivamente, esta última com a opção do pagamento mensal, e solicitar alguns
esclarecimentos adicionais. ________________________________________________
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- Desencadear o processo relativo ao Auto de Notícia por Contraordenação de canídeos
NPCO 220300430004/20 da Guarda Nacional Republicana, e nomear para instrutor do
referido processo, o presidente da Junta de Freguesia, Laurénio Tavares; ____________
Ponto 4 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Participação da Assistente Técnica e do executivo da Junta de Freguesia na formação
sobre o funcionamento e recursos humanos das freguesias, promovida pela ANAFRE –
Associação Nacional de Freguesias, que se realizou na freguesia de Castelo Branco. ___
_____ 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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