
  

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 ------------------------------------------------------------------ Ata nº 15-------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas vinte horas, na Sociedade Amor da Pátria e 

de acordo com o número um do artigo onze da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de 

setembro, e dando cumprimento ao disposto no numero um do artigo três da Lei numero um traço A barra dois 

mil e vinte, de dezanove de março, realizou-se a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da Matriz, 

verificando-se as seguintes presenças: Teresa Maria Torcato Barradas, Cristina Fátima Costa Rosa,  Carlos Alberto 

da Silva Machado, Daniel Dutra Moreira Rafael e Maria Manuela Fagundes da Silva Correia da Coligação Acreditar 

no Faial, Sara Patrícia da Silva Luís Oliveira e José Ávila Menezes, do Partido Socialista e Rui Miguel Batista 

Rodrigues, da CDU. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Estiveram também presentes os membros da Junta de Freguesia da Matriz: Laurénio Tavares, Presidente, 

Isabel Dutra, Tesoureira e Luís Carlos da Silva Morais, Secretário. --------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão pela Presidente da Mesa e, no período antes da ordem de trabalhos, foi posta à votação a ata 

da reunião anterior que já tinha sido distribuída, tendo sido aprovada por maioria, com uma abstenção, por não 

ter estado presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----De seguida foi lido o Voto de Congratulação dos 500 Anos da Santa da Casa da Misericórdia da Horta, 

apresentado pela Coligação Acreditar no Faial, tendo sido aprovado por unanimidade.-----------------------------------

-----Ainda, no período, antes da ordem do dia a Presidente da Assembleia de Freguesia agradeceu ao Presidente 

da Sociedade Amor da Pátria a cedência do espaço para realização da reunião respeitando as regras sanitárias, 

nomeadamente o distanciamento social.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Seguidamente deu-se início à ordem de trabalhos constante na convocatória: ----------------------------------------- 

Ponto um: Apreciação da Informação de Atividades da Junta de Freguesia da Matriz e da demonstração financeira, 

relativas ao período de 16 de dezembro de 2019 a 15 de junho de 2020; ----------------------------------------------------- 

Ponto dois: Apresentação do Relatório de Gestão da Junta de Freguesia da Matriz do ano de 2019;-------------------

Ponto três: Prestação de Contas da junta de Freguesia da Matriz do ano de 2019;------------------------------------------ 

-----Ponto quatro: Apreciação do Inventário dos Bens Patrimoniais da Junta de Freguesia da Matriz;------------------

-----Ponto cinco: Ratificação à Adenda do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competência da Câmara 

Municipal da Horta, de 2010:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Alteração Modificativa Orçamental de 2020.---------------------------------------------------------------------- 

-----Entrando no ponto um da Ordem dos Trabalhos a Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta 

de Freguesia que fez uma breve introdução para contextualizar algumas alterações que foram necessárias fazer, 

nomeadamente o encerramento temporário da sede da autarquia e a passagem à situação de teletrabalho, para 

o funcionamento da secretaria da Junta, durante o período de confinamento decretado pela declaração do Estado 



  

 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

de Emergência devido à crise sanitária da pandemia da COVID-19. O Presidente da Junta realçou o apoio social, 

às famílias carenciadas e aos idosos da freguesia , neste período de isolamento; o apoio à escola básica Integrada 

da Horta, no âmbito do ensino à distância; a distribuição das máscaras sociais entregues pelo Governo Regional e 

do panfleto explicativo das normais de conduta social, da responsabilidade da Junta de Freguesia, a informação 

regular (por via digital) à Presidente e Vogais da Assembleia de Freguesia sobre as alterações do funcionamento 

e atividades desenvolvidas pela Junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----De seguida, fez uma abordagem geral do documento, que foi posto à discussão. O vogal Rui Rodrigues pediu a 

palavra para questionar se a Junta tinha recebido muitos pedidos de ajuda, no âmbito da área social; a forma 

como correu o teletrabalho; se a instituição está preparada para dar resposta caso haja uma nova situação de 

isolamento social e se as Juntas de Freguesia receberam algum apoio para fazer fase a esta situação de trabalho 

à distância. O presidente da Junta de Freguesia esclareceu que na freguesia da Matriz não existiram graves 

problemas na área social, pelo que neste contexto não houve muitos pedidos de ajuda, devido à situação do 

COVID-19. Acrescentou que os pedidos de apoio, mais significativos foram relacionados com o apoio às escolas e 

aos encarregados de educação e ainda o apoio a algumas famílias identificadas pela paróquia para apoio social. 

Relativamente ao teletrabalho da secretaria da Junta esclareceu que tudo correu bem e que foram feitas as 

adaptações necessárias para que nada deixasse de ser feito no âmbito das funções da Junta de Freguesia. Quanto 

a apoios para as alterações de funcionamento da Junta estes não existiram, e esclareceu que na revisão 

orçamental da própria Junta, que consta da ordem dos trabalhos, foi aberta uma rúbrica específica para algumas 

necessidades financeiras relacionadas com as alterações decorrentes da crise sanitária da COVID-19.----------------

-----No que se refere ao ponto dois, da ordem de trabalhos e, em complemento ao que já tinha sido apresentado, 

pelo executivo da Junta, no ponto anterior, o Presidente fez uma apresentação sumária das atividades mais 

relevantes e  esclareceu que relativamente ao Orçamento Participativo, o projeto não está referido no documento 

entregue, mas consta no documento original. Salientou também que os produtos obtidos com a inscrição da 

participação no Urban Trail foram entregues à Casa de Infância de Santo António. Sobre a situação da intervenção 

no Caminho Fundo, o Presidente esclareceu que não é um processo fácil e que um dos proprietários não aceitou 

assinar a minuta proposta pela Câmara Municipal da Horta para cedência do terreno. O vogal Rui Rodrigues 

questionou os motivos que levaram o proprietário a não querer assinar e qual o período previsto para a realização 

da obra. O Presidente da Junta esclareceu que o proprietário suscitou diversas dúvidas sobre as condições da 

execução da obra e informou que não há um período definido para a realização desta intervenção, que será 

executada parcialmente pela Câmara e pela Junta. O Relatório de Gestão da Junta de Freguesia da Matriz do ano 

de 2019, foi aprovado por unanimidade, com oito votos a favor. ---------------------------------------------------------------- 

-----No ponto três, da ordem de trabalhos a tesoureira Isabel Dutra apresentou alguns esclarecimentos sobre os 

mapas que fazem parte do documento. O vogal Rui Rodrigues, pediu a palavra para solicitar à Junta de Freguesia 

que os mapas fossem mais pormenorizados para facilitar a sua leitura aos demais membros da Assembleia de 
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Freguesia. O Presidente da Junta de Freguesia reforçou que o executivo tem tido o cuidado e feito o esforço de 

elaborar os documentos de forma detalhada e clara para que a sua leitura e compreensão seja acessível a todos, 

e que os mapas contabilísticos constam do programa específico da contabilidade e são obtidos diretamente do 

próprio programa oficial. O vogal José Menezes questionou o executivo da Junta, quanto ao valor das bolsas de 

estudo, tendo sido esclarecido pela tesoureira sobre o respetivo montante e faseamento das transferências. -----

----No ponto quatro, o Presidente da Junta informou que foi aproveitado o período de encerramento da sede para 

atualizar o inventário da autarquia,  que inclui o cadastro individual dos bens patrimoniais, após o abate dos bens 

fora de uso e já sem utilidade no serviço da Junta..----------------------------------------------------------------------------------

----No ponto cinco, o Presidente da Junta referiu que devido à atual crise sanitária da COVID-19,  que motivou o 

cancelamento de várias atividades da iniciativa do município, nomeadamente na área cultural, desportiva e o 

cancelamento da Semana do Mar, foi dado às Juntas de Freguesia a possibilidade de transferirem verbas de 

rubricas das referidas áreas inscritas no Protocolo de Delegação de Competências, no valor global de três mil 

euros, para outras rubricas,  tendo a Junta de Freguesia deliberado optar pela  transferência da referida verba 

para a Obra na Freguesia, conforme é apresentado na  Ratificação à Adenda do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competência da Câmara Municipal da Horta para 2020. Colocado à votação foi aprovada por 

unanimidade com oito votos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----No ponto seis, foi dada a palavra à tesoureira Isabel Dutra que apresentou as alterações feitas ao orçamento 

inicial, com a aplicação ou reforço de verbas, no valor global de vinte e um mil e dois euros, provenientes do saldo 

transitado do exercício de 2019 ou recebidas de protocolos firmados com algumas entidades, por diversas 

rubricas,  como está demonstrado no respetivo documento. A Alteração Modificativa Orçamental de 2020 foi 

aprovada por unanimidade com oito votos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Nada mais havendo a tratar, pelas vinte e duas horas, a Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu 

por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que foi lida em minuta e aprovada por unanimidade. ---- 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA __________________________________________________ 

 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO _______________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 


