
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 16 DE JUNHO 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 – Outros assuntos 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a solicitar o período de ferias do Centro de Convívio de 

Seniores, para a calendarização das aulas de atividade física, no âmbito do 

Projeto Faial Ativo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Freguesia do Salão 

 Envio de ofício a informar da instituição do Dia da Freguesia do Salão. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública 

 Envio de convite para estar presente na Sessão de Apresentação da 4ª edição 

do orçamento Participativo dos Açores e do projeto “8/OP19 – Bibliotecas e 

Arquivos – por uma preservação do património”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

- Secretaria Regional das Obras Publicas e Comunicações 

 Envio de e-mail com formulário de pedido de apoio para subsídios e outras 

formas de apoio a entidades publicas e privadas.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- INE – Instituto Nacional de Estatística 

 Envio de e-mail a agradecer a colaboração desta Junta de Freguesia na 

operação Censos 2021.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Mónica Silva 

 Envio do mapa de férias  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Outros assuntos 

 

-  Enviar e-mail ao Presidente da Câmara Municipal a informar que esta Junta 

de Freguesia está a programar a realização de um Concerto Musical, a ter lugar 

no dia 10 de julho, pelas 21 horas, no Jardim Florêncio Terra, tendo como palco 

o Coreto ali existente, evento a realizar no âmbito do projeto da iniciativa desta 

autarquia “Música no Coreto” e no quadro da rúbrica Atividades 

Culturais/Animação de Verão inscrita no Protocolo de Delegação de 

Competências do município. 

- Planeamento para o lançamento do livro «A Delegação da Horta da FNAT, 

da autoria do Prof. Dr. Carlos Lobão, editado por esta Junta de Freguesia; 

- PROSA – renovação contrato Nancy. 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na sessão de apresentação 

da 4ª edição do Orçamento Participativo dos Açores e do projeto “8/OP19 – 

Bibliotecas e Arquivos – por uma preservação do património; 
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