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JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ  
HORTA 

 
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM 
DEZASSETE DE MARÇO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM  

 

_____ Aos dezassete dias do mês de março 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 e-mail a informar da intenção de realizar 

o projeto “Presentes no Concelho” nesta Freguesia, de 22 a 26 de março; envio de 

convite para o executivo da Junta de Freguesia estar presente na reunião conjunta dos 

Órgãos e Instituições da Freguesia, no âmbito do projeto “Presentes no Concelho”, no 

dia 22 de março. _________________________________________________________ 

- Da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, envio de e-mail a 

confirmar a inscrição no Programa Eco-Freguesia, freguesia limpa 2021. ____________ 

- Da Escola Básica Integrada da Horta, envio de e-mail com pedido de apoio para a 

sala de ensino estruturado – projeto de promoção da capacitação na área da culinária. __ 

- Da Tribuna das Ilhas, Envio de e-mail com proposta para a publicidade de Pascoa 

2021. _________________________________________________________________ 

- Do STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e 

Regional, Empresas Publicas, Concessionários e Afins, envio de circular sobre a 

aplicação do suplemento de penosidade e insalubridade fixado no artigo 24º da Lei do 

Orçamento de Estado para 2021. Tomado Conhecimento. ________________________ 

- De Inês Gato de Pinho, envio de e-mail a agradecer as publicações enviadas por esta 

Junta de Freguesia, para o estudo sobre o antigo Colégio de São Francisco Xavier 
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da Companhia de Jesus, o qual se insere num estudo de doutoramento mais alargado 

sobre a Arquitetura dos colégios jesuítas portugueses. ___________________________ 

– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Câmara Municipal e enviar uma lista de trabalhos para 

serem executados pelo município, aquando da realização do projeto “Presentes no 

Concelho” nesta Freguesia, que decorrerá de 22 a 26 de março; ___________________ 

- Confirmar à Câmara Municipal a presença dos membros do executivo da Junta de 

Freguesia, na reunião conjunta com os Órgãos e Instituições da Freguesia, bem como no 

almoço, no âmbito do projeto “Presentes no Concelho”; _________________________ 

- Satisfazer o solicitado pela Escola Básica Integrada da Horta e preparar o protocolo 

para o apoio à construção de sala de ensino estruturado – projeto de promoção da 

capacitação na área da culinária. ___________________________________________ 

- Ponderar sobre a tomada de posição a assumir pela Junta de Freguesia sobre o 

processo que se encontra pendente relativo ao espólio da Cruz Vermelha Portuguesa. __ 

- Alteração do local e do dia para a realização da Palestra “A Mulher no Poder Local”, 

no âmbito do programa de encerramento da celebração do Dia da Freguesia, também 

associada à comemoração dos 45º anos da instituição do Poder Local Democrático. ___ 

Ponto 5 – Conta de Gerência de 2020 ______________________________________ 

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

exercício económico de 2020, aprovando o inventário dos bens patrimoniais desta Junta 

de Freguesia, com o total do ativo de 32.717,41 € (trinta e dois mil setecentos e 

dezassete euros e quarenta e um cêntimos); o desempenho orçamental – receita na 

importância de 92.481,08 € (noventa e dois mil quatrocentos e oitenta e um euros e oito 

cêntimos) , o desempenho orçamental – despesa na importância de 78.432,78 € (setenta 

e oito mil quatrocentos e trinta e dois euros e setenta e oito cêntimos), o saldo inicial  do 

desempenho orçamental na importância de 10.941,72 € (dez mil novecentos e quarenta 

e um euros e setenta e dois cêntimos), o saldo final do desempenho orçamental na 

importância de 24.990,02 € (vinte e quatro mil novecentos e noventa euros e dois 

cêntimos), o saldo inicial de operações de tesouraria na importância de 140,95 € (cento 

e quarenta euros e noventa e cinco cêntimos) e o saldo final de operações de tesouraria 

na importância de 12,60 € (doze euros e seis cêntimos). _________________________ 

Ponto 6 – 1ª Alteração Modificativa de 2021. ________________________________ 

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

24.0337,29, referente às seguintes verbas 19.041,29 € (dezanove mil quarenta e um 

euros e vinte e nove cêntimos) do saldo que transita do exercício de 2020 e 5.296,00 € 

(cinco mil duzentos e noventa e seis euros), relativos à assinatura do Protocolo de 
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Cooperação Financeira com a Câmara Municipal da Horta (Fundo Próprio de 

Investimento) para a Requalificação do Caminho Fundo, para reforço das verbas: 

01.03.02.01.05 Alimentação – Refeições confecionadas, 300,00 € (trezentos euros), 

01.03.02.01.06 Alimentação – Géneros para confecionar, 400,00 € (quatrocentos euros), 

01.03.02.01.08 Material de escritório, 2.000,00 € (dois mil euros), 01.03.02.01.11 

Material de consumo clinico, 100,00 € (cem euros), 01.03.02.01.21.01 Materiais para a 

conservação de bens, 1.000,00 € (mil euros), 01.03.02.02.01.01 Eletricidade da Sede da 

Junta, 250,00 € (duzentos e cinquenta euros), 01.03.02.02.01.02 Agua da Sede da Junta 

70,00 € (setenta euros), 01.03.02.02.03.99 Conservação de bens 1.200,00 € (mil e 

duzentos euros), 01.03.02.02.09.01 Comunicações telefónicas e Internet 310,00 € 

(trezentos e dez euros), 01.03.02.02.13 Deslocações e estadas 500,00 € (quinhentos 

euros), 01.03.02.02.17 Publicidade, 150,00 € (cento e cinquenta euros), 01.03.02.02.20 

Outros trabalhos especializados 92,84 € (noventa e dois euros e oitenta e quatro 

cêntimos), 01.03.02.02.25.01 Outros serviços não previstos 500,00 € (quinhentos 

euros), 01.03.02.02.25.02 Edições da Junta de Freguesia 1.500,00 € (mil e quinhentos 

euros), 01.03.04.08.02.02.02 Vale de Compras Bebé, 200,00 € (duzentos euros), 

01.03.06.02.03.05.10 Animação para crianças ao Ar Livre, 300,00 € (trezentos euros), 

01.03.06.02.03.05.11 Cinema ao Ar Livre, 700,0 € (setecentos euros), 

01.03.07.01.04.01.01 Requalificação do Caminho Fundo, 5.296,00 € (cinco mil 

duzentos e noventa e seis euros), 01.03.07.01.04.01.03 Construção de Quiosque no 

Bairro da Boa Vista, 2.000,00 € (dois mil euros), 01.03.07.01.04.01.05 2ª Fase da 

Proteção de segurança no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, 

7.000,20 € (sete mil euros e vinte cêntimos) e 01.03.07.01.15.01 Construção Painel do 

Monte Carneiro, 468,25 € (quatrocentos e sessenta e oito euros e vinte e cinco 

cêntimos). _____________________________________________________________ 

 Ponto 7 – Reuniões e visitas. _____________________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com Filipe Fonseca, 

para tratar da realização do projeto vencedor, apresentado pelo próprio, do Orçamento 

Participativo Socio Cultural da Freguesia, de 2020; _____________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com Carla Gomes, da 

Oceans-on, para tratar da calendarização para a realização do Workshop “Bebés Felizes 

no Largo”; _____________________________________________________________ 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião solicitada pela CDU 

Faial; _________________________________________________________________ 

- Receção de proposta de conceção da empresa LapaBrava para o painel de informação 

turística a colocar no Miradouro do Monte Carneiro. ____________________________ 
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_____ 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. __________ 

 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


