
 1 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE  

 

_____ Aos doze dias do mês de junho de dois mil e vinte, 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 Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, envio de e-mail com a 

proposta de Acordo de Colaboração entre a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e 

Turismo e esta Junta de Freguesia, relativo ao Programa Eco-Freguesia, freguesia limpa 

e ao Projeto “A Minha Ribeira”. ____________________________________________ 

- Da Santa Casa da Misericórdia da Horta, envio de e-mail a agradecer a doação das 

máscaras cirúrgicas à Instituição. ___________________________________________ 

- Da Cadeia de Apoio da Horta, envio de e-mail a dar informação sobre a realização 

do serviço de corte de relva nas áreas verdes no interior da Cadeia de Apoio da Horta. _ 

- Do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, envio de 

agradecimento pela doação da verba proveniente das inscrições no Matiz Urban Trail. _ 

- Do Cartório Notarial de Ponta Delgada, envio de ofício a solicitar a afixação de 

Edital. _________________________________________________________________ 

-  De Rafael Medeiros, Unipessoal, Lda, envio de orçamento para a construção de 

poço absorvente e de caixa de retenção de águas pluviais no caminho de acesso ao 

Miradouro do Monte Carneiro. _____________________________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Proceder à assinatura do Acordo de Colaboração entre a Secretaria Regional do 

Ambiente e Turismo e esta Junta de Freguesia, relativo ao Programa Eco-Freguesia, 

freguesia limpa e ao Projeto “A Minha Ribeira”; _______________________________ 
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- Informar a Cadeia de Apoio da Horta que esta Junta de Freguesia já providenciou a 

regular prestação de serviços mensal do corte de relva nas áreas verdes no interior do 

estabelecimento prisional; _________________________________________________ 

- Proceder ao depósito dos donativos resultantes das inscrições dos participantes na 7ª 

edição do Urban Trail da Matriz, na conta bancária do Núcleo Regional dos Açores da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro; ___________________________________________ 

- Proceder conforme o solicitado pelo Cartório Notarial de Ponta Delgada, e afixar o 

edital no placard da Junta de Freguesia; ______________________________________ 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade. ____________________________________________ 

- Após a análise da candidatura de Margaria Amaral Garcia Xavier, foi deliberado 

aprovar e informar a requerente para o levantamento dos Vales de Compras Bebé. ____ 

Ponto 5 – Conta de Gerência 2019 _________________________________________ 

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

2019. _________________________________________________________________ 

Ponto 6 – 1ª Alteração Modificativa de 2020 _________________________________ 

Aprovar a 1ª alteração modificativa orçamental de 2020, aplicando o valor total de 

21.001,72, referente ás seguintes verbas: 10.941,72 € (dez mil novecentos e quarenta e 

um euros e setenta e dois cêntimos) do saldo que transita do exercício do ano de 2019, 

3.538,00 € (três mil quinhentos e trinta e oito euros) do aumento do valor do artº 38, nº 

8, da Lei nº 73/2013 do Fundo de Financiamento de Freguesias, 2.550,00 € (dois mil 

quinhentos e cinquenta euros) do valor da assinatura do Acordo de Colaboração com a 

Direção Regional do Ambiente, relativo ao Programa “Eco-Freguesia, freguesia limpa e 

ao Projeto “A Minha Ribeira”,  3.972,00 € (três mil novecentos e setenta e dois euros do 

valor relativo ao Fundo Próprio de investimento da Câmara Municipal para a 

Requalificação do Caminho Fundo, para o reforço das seguintes rubricas:  

01.03.01.01.01.01 Gratificação dos membros da Junta de Freguesia, 25,00 € (vinte e 

cinco euros), 01.03.02.01.04 Limpeza e Higiene 310,00 € (trezentos e dez euros), 

01.03.02.01.06 Alimentação – géneros para confecionar 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta euros), 01.03.02.01.08 material de escritório 400,00 € (quatrocentos euros), 

01.03.02.01.09 produtos químicos e farmacêuticos 200,00 € (duzentos euros), 

01.03.02.01.15.99 outros prémios, condecorações e ofertas 359,14 € (trezentos e 

cinquenta e nove euros e catorze cêntimos), 01.03.02.01.21.03 Gestão e Conservação de 

equipamentos (materiais) 500,00 € (quinhentos euros), 01.03.02.01.21.04 materiais para 

despesas destinadas a medidas de combate aos efeitos de COVID-19, 1.150,00 (mil 

cento e cinquenta euros), 01.03.02.02.03.01 Gestão e conservação de equipamentos 

(serviços) 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), 01.03.02.02.09.01 Comunicações 
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telefónicas e internet 150,00 € (cento e cinquenta euros), 01.03.02.02.09.03 Correios 

100,00 € (cem euros), 01.03.02.02.10 Transportes 500,00 € (Quinhentos euros), 

01.03.02.02.12.01 Programas ocupacionais, 122,00 € (cento e vinte e dois euros), 

01.03.02.02.14 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 505,00 € (quinhentos e 

cinco euros), 01.03.02.02.17 Publicidade 350,00 € (trezentos e cinquenta euros), 

01.03.02.02.19.01 Assistência Técnica ao Software de Gestão 774,00 € (setecentos e 

setenta e quatro euros), 01.03.02.02.25.02 Edições da Junta de Freguesia 1.000,00 € 

(mil euros), 01.03.02.02.25.04 Limpeza de Ribeiras, resíduos sólidos e operações de 

biodiversidade 2.550,00 € (dois mil quinhentos e cinquenta euros), 

01.03.06.02.03.05.01 Outras despesas não previstas 648,00 € (seiscentos e quarenta e 

oito euros), 01.03.06.02.03.05.08 Quota ANAFRE 28,00 € (vinte e oito euros), 

01.03.07.01.04.01.08 Requalificação do Caminho Fundo 6.608,00 € (seis mil, 

seiscentos e oito euros), 01.03.07.01.04.09.01 Placas Toponímicas 400,00 € 

(quatrocentos euros), 01.03.07.01.07 Equipamento de informática 1.357,58 € (mil 

trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) e na rubrica 

01.03.07.01.09 Equipamento administrativo 1.300,00 € (mil e trezentos euros). Foi 

também retirado das rubricas relativas à adenda do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências da Câmara Municipal as seguintes verbas 250,00 € 

(duzentos e cinquenta euros) da rubrica “Projeto Faial Ilha de Tradições”, 2.250,00 € 

(dois mil duzentos e cinquenta euros) da rubrica Atividades Culturais/Animação de 

Verão, e 750,00 (setecentos e cinquenta euros) da rubrica “Desfile da Semana do Mar”, 

para reforço da rubrica 01.03.07.01.04..01.01 Obra da Freguesia – 3ª fase da melhoria 

das condições de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. _______________________ 

Ponto 7 – Inventário dos bens patrimoniais _________________________________ 

Aprovar o inventário dos bens patrimoniais da Junta de Freguesia. _________________ 

Ponto 8 – Reuniões e visitas. ______________________________________________ 

-  Reunião do presidente da Junta de Freguesia com o Pároco da Matriz para a assinatura 

do protocolo de cooperação institucional e sobre o apoio social da Paróquia a famílias 

carenciadas; ____________________________________________________________ 

- Reunião do presidente da Junta de Freguesia com a Eng. Tânia Maciel, da Câmara 

Municipal da Horta, sobre a construção de caixa de retenção e poço sumidouro no 

caminho de Acesso ao Miradouro do Monte Carneiro; ___________________________ 

- Reunião do presidente e do secretário da Junta de Freguesia com uma representante do 

Cineclube da Horta, sobre a execução do Orçamento Participativo da Matriz de 2019. 

_____ 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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___________________________________ 

 

___________________________________ 


