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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 

ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM  
DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE  

 

_____ Aos dez dias do mês de abril 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 edital com condicionamento de trânsito 

na Rua Serpa Pinto; envio convite para a sessão de abertura da HLP Tech Fest; envio de 

convite para estar presente nas sessões Business to Business, envio de edital sobre o 

condicionamento do transito no Caminho Fundo. _______________________________ 

- Da Casa de Infância de Santo António, envio de ofício a solicitar colaboração para a 

Festa de Santo António. ___________________________________________________ 

- Da USIF – Unidade de Saúde da Ilha do Faial, envio de ofício sobre o pedido de 

colaboração para o Dia Mundial da Saúde. ____________________________________ 

- Da Escola Secundária Manuel de Arriaga, envio de convite para o Festival de 

Sopas; envio de convite para a abertura oficial dos XXVI Encontros Filosóficos. ______ 

- Do Grupo Ecos do Fado, envio de pedido de colaboração para o XIII Encontro de 

Fadistas. _______________________________________________________________ 

- Do Ministério da Administração Interna, envio de ofício sobre a eleição para o 

Parlamento Europeu – 26 de maio de 2019; escrutínio provisório – comunicação de 

resultados. _____________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional da Solidariedade Social, envio de e-mail sobre o 

melhoramento das acessibilidades nas residências das pessoas com mobilidade 

reduzida. ______________________________________________________________ 
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- Da ANAFRE, envio de e-mail sobre a divulgação do Aviso do Fundo Ambiental; 

envio de agradecimento da participação na ação de formação sobre o SNC-AP para as 

Freguesias e envio de material de apoio. ______________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: ________________________________ 

- No seguimento do pedido de colaboração da Casa de Infância de Santo António, para a 

cedência de palco móvel para a Festa de Santo António, foi deliberado informar que 

devido a alterações de ordem administrativa, o apoio a ser disponibilizado pela Junta de 

Freguesia será formalizado através de um protocolo de cooperação que será celebrado 

entre ambas as partes para o efeito, conforme está contemplado no Plano e Orçamento 

desta autarquia. _________________________________________________________ 

- Agradecer a colaboração da Unidade de Saúde da Ilha do Faial, para a realização de 

rastreios de Saúde, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Saúde. _____________ 

- Comunicar à Escola Secundária Manuel de Arriaga a disponibilidade desta Junta de 

Freguesia para colaborar no Festival de Sopa. _________________________________ 

- Proceder à divulgação do XIII Encontro de Fadistas no site e no placard da Junta de 

Freguesia. ______________________________________________________________ 

Ponto 5 – Conta Gerência de 2018 _________________________________________ 

- Elaboração e aprovação do Relatório de Gestão, relativo à apresentação das contas de 

2018. _________________________________________________________________ 

Ponto 6 – 1ª Alteração Orçamental de 2019 _________________________________ 

- Aprovar a 1ª alteração orçamental de 2019, aplicando o saldo que transita do exercício  

ano de 2018, na importância de 8.278,07  € (oito mil duzentos e setenta e oito euros e 

sete cêntimos) nas seguintes rubricas: 100,00 € (cem euros) na rubrica 02.01.04 

Limpeza e higiene; 100,00 € (cem euros) na rubrica 02.01.06 Alimentação – géneros 

para confecionar; 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) na rubrica 02.01.08 Material de 

escritório; 350,00 € (trezentos e cinquenta euros) na rubrica 02.01.15 Prémios, 

condecorações e ofertas;  120,00 € (cento e vinte euros) na rubrica 02.02.03.99 

Conservação de bens; 104,42 € (cento e quatro euros e quarenta e dois cêntimos) na 

rubrica 02.02.09.03 Correios; 500,00 € (quinhentos euros) na rubrica 02.02.10 

Transportes; 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) na rubrica 02.02.17 Publicidade; 

250,00 € (duzentos e cinquenta euros) na rubrica 02.02.25.02 Edições da Junta de 

Freguesia; 300,00 € (trezentos euros) na rubrica 02.02.25.03 Serviços de apoio à 

dinamização cultural da freguesia; 1.000,00 € (mil euros) na rubrica 04.08.02.02.02 

Vale de Compras Bebé; 200,00 € (duzentos euros) na rubrica 06.02.03.05.05 Desfile da 

Semana do Mar, 160,00 € (cento e sessenta euros) para abertura da rubrica 

06.02.03.05.11 Anuidade Programa Office 365; 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta 
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euros) para abertura da rubrica 07.01.04.01.04 Construção de palco fixo anexo ao 

Recinto Desportivo do Bairro da Boavista; 1.800.00 € (mil e oitocentos euros) para 

abertura da rubrica 07.01.04.01.05 Proteção de segurança no caminho de acesso ao 

Miradouro do Monte Carneiro; 543,65 € (quinhentos e quarenta e três euros e sessenta e 

cinco cêntimos) para abertura da rubrica 07.01.04.01.06 Proteção para recipientes de 

recolha de resíduos indiferenciados e 1.000,00€ (mil euros) para a abertura da rubrica 

07.01.04.01.07 Cinzeiros para espaços públicos. _______________________________ 

Ponto 7 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia na Celebração do Dia do Doente e do 

Idoso, que se realizou em parceria com a Paroquia, que teve lugar no Centro Cultural, 

Pastoral e Igreja do Carmo; ________________________________________________ 

- Realização de rastreios de saúde, com a colaboração da Unidade de Saúde da Ilha do 

Faial, no Centro de Convívio de Seniores, no âmbito da Celebração do Dia Mundial da 

Saúde, promovido por esta Junta de Freguesia; ________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com a Comissão de Festas 

do Bairro da Boa Vista, para a preparação da Festa de São Pedro. __________________ 

_____ 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. __________ 

 

___________________________________ 

___________________________________ 


