JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM
VINTE E TRES DE JUNHO DE DOIS MIL
E VINTE E UM
_____ Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezassete
horas, 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, respetivamente,
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 ofício com a informação da transferência
de 6.200,00 € relativa a acordos de execução e contratos interadministrativo de
Delegação de Competências; envio de e-mail a informar que devido às normas
sanitárias em vigor derivadas da pandemia da COVID-19, as verbas da Semana do Mar
2021, Atividades Culturais/Animação de Verão e Faial Ilha de Tradições, indicadas no
anexo A do Contrato Interadministrativo para 2021, deverão ser redirecionadas para a
Obra da Freguesia 2021 ou para a obra afeta ao Fundo Próprio 2021. _______________
- Da SISDIAS, envio de e-mail com informações necessárias para o envio de
informação ao Tribunal de Contas; envio de e-mail a sobre a alteração da plataforma econtas, para a apresentação ao Tribunal de Contas dos documentos da prestação de
contas de 2020, em POCAL, (nº 2 do artigo 350º da Lei nº 75-B/2020 de 31 de
dezembro). _____________________________________________________________
- Da Junta de Freguesia de Pedro Miguel, envio de convite para estar presente na
celebração do Dia da Freguesia. ____________________________________________
- De Manuel Júnior, envio de e-mail sobre o Concerto Musical a realizar no âmbito do
projeto “Musica no Coreto”. __________
- Da Associação de Futebol da Horta, envio de convite para estar presente na
apresentação do livro “Biografia de Antonio Garcia”. ___________________________
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- De Tomás Melo, envio e-mail sobre pintura de mural na Freguesia da Matriz. ______
- Da Secretaria Regional das Obras Publicas e Comunicações, envio de e-mail com
formulário de pedido de apoio para subsídios e outras formas de apoio a entidades
publicas e privadas. ______________________________________________________
- De Monica Jarimba, envio de reclamação sobre o estado de degradação da calçada da
Travessa do Mirante. _____________________________________________________
- Da Cerâmica Lagoa, envio de orçamento para o fornecimento de três placas
toponímicas. ____________________________________________________________
- De Mónica Silva, envio do mapa de férias. __________________________________
- Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
- Relativamente à comunicação da Câmara Municipal da Horta, sobre a transferência de
verbas dos contratos e acordos de execução para 2021, relativos as rubricas Semana do
Mar, Atividades Culturais/Animação de Verão e Faial Ilha de Tradições, deliberou-se
propor o seguinte: - Alocar o valor da rubrica Atividades Culturais/Animação de Verão
(2.000,00 €) à Obra da Freguesia; - Alocar o valor da rubrica da Semana do Mar
(750,00 €) à Obra do Fundo Próprio. - Do valor do FIT (250,00 €) alocar 178,60 € à
Obra do Fundo Próprio e o valor de 71,40 € à Obra da Freguesia (por o custo final da
Obra do Fundo Próprio ter sido ultrapassado, em relação à previsão inicial, e às
transferências do Município para esse fim, no valor de 928,60 €, como provam as
faturas já enviadas, mais a fatura final entregue nesta data, verba que foi liquidada com
dotação do orçamento da própria Junta de Freguesia). ___________________________
- Proceder em conformidade com as orientações transmitidas pela empresa SISDIAS e
solicitar ao Tribunal de Contas que, ao abrigo do nº 2 do artigo 350º da Lei nº 75B/2020 de 31 de dezembro, seja alterada na plataforma e-contas a entrega dos
documentos da conta de gerência de 2020, para POCAL. ________________________
- Informar a Sra. Mónica Jarimba, que relativamente à reclamação apresentada sobre o
estado de degradação da Travessa do Mirante, esta Junta de Freguesia confirmou que a
zona da Travessa do Mirante, com o nº de polícia indicado (10) pertence ao território da
freguesia da Conceição, pelo que o envio da reclamação a esta autarquia se deve ter
tratado de um lapso. ______________________________________________________
- Procedeu- se à assinatura dos Protocolos de Apoio à Atividade Escolar com a Escola
Básica Integrada da Horta, para apoio ao Projeto de Ensino Estruturado junto de
crianças do Regime Educativo Especial (REE) e para a cedência temporária de um
videoprojector. __________________________________________________________
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- Procedeu-se à assinatura do Protocolo de Apoio à Atividade Social com a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, para a aquisição de um equipamento
de proteção individual (EPI’s). _____________________________________________
- Iniciar o processo para a prorrogação por mais seis meses do contrato com a
funcionária Nancy Machado Silva, no âmbito do programa PROSA. _______________
- Aprovar as férias da assistente técnica, Monica Sofia da Câmara Faria Madruga da
Silva, no período de 12 a 30 de julho. ________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. ______________________________________________
- Visita à sede da Junta de Freguesia, de professores e alunos do Projeto de Ensino
Estruturado junto de crianças do Regime Educativo Especial (REE), para entrega de um
produto confecionado pelos próprios. ________________________________________
_____ 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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