JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1 – Atendimento do executivo
Ponto 2 – Leitura da ata da reunião anterior
Ponto 3 - Período Antes da Ordem do Dia
Ponto 4 – Reuniões e visitas
Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia

Correspondência recebida
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de e-mail com as normas estipuladas pela Autoridade Regional de
Saúde, para a realização de eventos/espetáculos públicos, sociais e culturais em
recintos fechados e em recintos ao ar livre – Covid-19



- Cine Clube do Faial
 Envio de e-mail com o orçamento para o aluguer dos filmes, para o Ciclo de
Cinema ao Ar Livre.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- João Luis Oliveira Pereira
 Envio de e-mail com orçamento para a aquisição de um livro.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Sociedade Portuguesa de Autores
 Envio de e-mail com o orçamento para a emissão das licenças para a
realização do Ciclo de Cinema ao Ar Livre.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- José Menezes
 Envio de e-mail resposta sobre o Orçamento Participativo 2020.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Secretaria Regional da Saúde
 Envio de convite para a cerimónia de entrega de duas ambulâncias de socorro
à Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Faial.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
- LdByte
 Envio de orçamento para o aluguer de tela de projeção para a realização do
Ciclo de Cinema ao Ar Livre, para os dias12, 19 e 26 de setembro.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia, na reunião
solicitada por esta autarquia com o presidente da Camara Municipal, sobre a
eventual aquisição de edifício para a sede para a Junta de Freguesia;
- Propor à presidente da Assembleia de Freguesia da data de 29 de setembro,
para a realização da reunião ordinária, presencial, de setembro da Assembleia de
Freguesia;
- Vandalização do Painel de Informação Turística no Miradouro do Monte
Carneiro;
- Plano de Contingência para a realização de eventos/espetáculos públicos,
sociais e culturais em recintos fechados ao em recintos ao ar livre – Covid-19.

