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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
DEZOITO DE ABRIL DE  
DOIS MIL E DEZOITO  

 

_____ Aos dezoito dias do mês de Abril 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, Isabel Alexandra de 

Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Daniel Dutra Moreira Rafael, 

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 convite para estar presente na Eucaristia 

Solene se Ação de Graças que assinala os 300 anos da formalização do Voto do Senhor 

Santo Cristo; ___________________________________________________________ 

- Da DROAP, envio de e-mail sobre os fundos do orçamento do estado – 2º trimestre 

de 2018. _______________________________________________________________ 

- Do Grupo Coral da Horta, envio de convite para estar presente no 35º Aniversário 

do Grupo Coral da Horta. _________________________________________________ 

- Do Universo da Festa, envio de proposta de orçamento para a tarde infantil no âmbito 

da Festa de São Pedro. ____________________________________________________ 

- Da Cartoon Insulandia, envio de proposta de orçamento para a tarde infantil no 

âmbito da Festa de São Pedro. ______________________________________________ 

- Da Paróquia de Nossa Senhora das Angustias, envio de convite para participar na 

Celebração Eucarística e na Procissão em honra de Nossa Senhora das Angustias. ____ 

- De Monte Carneiro Construções, envio de orçamento para o alargamento do 

caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. ___________________________ 
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– Foram tomadas as seguintes deliberações:_________________________________ 

- Selecionada a Regina Maria Medeiros, para prestar serviço de apoio ao Centro de 

Convívio de Séniores e apoio administrativo, no âmbito do Programa PROSA, por ter 

experiencia em idêntico serviço na Junta de Freguesia das Angustias. _______________ 

- Adquirir o programa Microsoft Office 365 à empresa SISDIAS, pelo valor de 154,80 

€/por ano; ______________________________________________________________ 

- Adjudicar o aluguer de 1 insuflável com 1 animador e pinturas faciais para a tarde 

infantil da Festa de São Pedro à empresa Universo da Festa; ______________________ 

- Apreciação das três propostas recebidas para os trabalhos de alargamento do caminho 

de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, tendo sido deliberado adjudicar a obra à 

empresa “Rafael Construções”, no valor de 7.021,00 €, e reunir com a mesma para 

acertar o processo de execução da obra; ______________________________________ 

- Solicitar à presidente da Assembleia de Freguesia a marcação da reunião ordinária do 

mês de Abril, para o dia 30 do referido mês; ___________________________________ 

- Agendar reunião com a Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista, para tratar do 

programa da festa e da possível instalação de um quiosque em madeira, para apoio às 

festas. _________________________________________________________________ 

Ponto 4 – 1ª Alteração Orçamental de 2018. _________________________________ 

- Aprovar a 1ª alteração orçamental de 2018 retirando 650,00 € (seiscentos e cinquenta 

euros) da rubrica 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas, e 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros) da rubrica 02.02.25.05 Orçamento Participativo, para reforço da 

rubrica 02.01.19 artigos honoríficos e de decoração. ____________________________ 

Ponto 5 – Conta de Gerência de 2017. ______________________________________ 

- Aprovar as contas de 2017 e proceder à 1ª Revisão Orçamental de 2018, aplicando o 

valor que transita do saldo de gerência de 2017, 6.880,90 € (seis mil oitocentos e oitenta 

euros e noventa cêntimos), para reforço das seguintes rubricas 08.07.01.01 Protocolo 

Apoio e Restauro da Igreja do Carmo 930,90 € (novecentos e trinta euros e noventa 

cêntimos), 07.01.15.01 Gestão e Conservação de Equipamentos 1.163,74 € (mil cento e 

sessenta e três euros e setenta e quatro cêntimos), 07.01.04.09.01 Placas toponímicas 

750,00 € (setecentos e cinquenta euros), 07.01.04.05.02 Zonas de Lazer e Espaços 

Públicos 3.000,00 € (três mil euros), 07.01.04.01.03 Construção de Quiosque no Bairro 

da Boa Vista, 900,00 € (novecentos euros) e 04.06.02.01 Programas ocupacionais 

(vencimento) 136,26 € (cento e trinta e seis euros e vinte e seis cêntimos), tendo esta 

ultima rubrica sido reforçada com mais 200,00 € (duzentos euros) da rubrica 

04.07.01.01.02 Grémio Literário Artista Faialense, 200,00 € (duzentos euros) da rubrica 
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04.07.01.01.08 Paróquia da Matriz, e 113,00 € (cento e treze euros) da rubrica 

04.08.02.01.01 Programa SEI, fazendo o total de 649,26 € (seiscentos e quarenta e nove 

euros e vinte e seis cêntimos). ______________________________________________ 

Retirou-se 100,00 € (cem euros) da rubrica 04.07.01.01.08 Paróquia da Matriz, para 

abertura da rubrica 02.02.24 Encargos de cobrança de receitas, aplicando o mesmo valor 

de 100,00 € (cem euros). __________________________________________________ 

Retirou-se 200,00 € (duzentos euros) da rubrica 01.03.09.01 Seguros de acidentes no 

trabalho e doenças profissionais para abertura da rubrica 02.02.12.01 Programas 

Ocupacionais (seguros), aplicando o mesmo valor de 200,00 € (duzentos euros). ______ 

Retirou-se da rubrica 02.01.20.01 Assinatura de revistas e jornais, que estava mal 

classificada e abriu-se a rubrica 02.01.21.01 Assinatura de revista e jornais, mantendo o 

mesmo valor inicial de 170,00 € (cento e setenta euros). _________________________ 

Retirou-se a rubrica 04.08.01Vale de Compras Bebé, que estava mal classificada e 

abriu-se a rubrica 04.08.02.02.02 Vale de Compras Bebé, mantendo o mesmo valor 

inicial de 1.000,00 € (mil euros). ____________________________________________ 

Retirou-se a rubrica 04.08.02.02.01 Bolsa de Estudo Universitária, que estava mal 

classificada e abriu-se a rubrica 05.01.03.01 Bolsa de Estudo Universitária, mantendo o 

mesmo valor inicial de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). ______________________ 

Ponto 6 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Painel “Estado da Arte Local 

sobre Gestão dos Resíduos Urbanos”, no âmbito da XXV Edição dos Encontros 

Filosóficos; ____________________________________________________________ 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia e da 1ª Secretária da Mesa da 

Assembleia, em representação da presidente, no convívio de encerramento e entrega de 

prémios do Projeto FIT – Faial Ilha de Tradições, da freguesia. ____________________ 

- Reunião do presidente da Junta de Freguesia com a Direção do Grupo Coral da Horta, 

para tratar de assuntos do interesse de ambas as partes. __________________________ 

_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


