
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 07 DE ABRIL DE 2021 
 

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 protocolo de cooperação financeira 2021, corrigido. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício a informar da transferência de 5.296,00 € relativos ao 

Protocolo de Cooperação Financeira 2021 – Fundo Próprio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Anafre 

 Envio de e-mail a informar do envio, via CTT, da nota de liquidação da quota 

anual de 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Cineclube do Faial 

 Envio de e-mail a solicitar o agendamento de reunião sobre o projeto Cinema 

ao Ar Livre 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

- Museu de Arte Sacra 

 Envio de e-mail com a informação solicitada por esta Junta de Freguesia, 

relativamente à colaboração a prestar para a pintura de algumas salas do Museu 

de Arte Sacra. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Radio Pico 

 Envio de e-mail a solicitar o agendamento de entrevista com o presidente da 

Junta de Freguesia, de carater informal, tendo como objetivo a promoção da 

freguesia e o trabalho que nela tem sido desenvolvido. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

 

- Participação da coordenadora e recenseadores de Freguesia, com a Delegada 

Municipal, na reunião de início dos trabalhos da operação Censos 2021; 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com o 

coordenador de estágio da Escola Profissional da Horta, do formando Diogo 

Oliveira, que frequenta o segundo ano do curso de Técnico/a de Apoio 

Psicossocial, e que iniciará o seu estágio nesta Junta de Freguesia a partir do 

dia 12 de abril; 

- Obter orçamento para aquisição de piso homologado para o Parque Infantil 

do Bairro da Boa Vista; 

- Canídeo – proposta de decisão 

 

- CAOP (Carta Administrativa Oficial de Portugal) 

Fazer exposição (com conhecimento à DGAL e a CNE) sobre as alterações 

verificadas nos limites de freguesia sul, nos mapas de secção de freguesia da 

operação Censos 2021. 
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