
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 17 DE MARÇO 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 – Construção de Pérgula em madeira para apoio às atividades a realizar no 

Recinto Desportivo do Bairro da Boa Vista 

Ponto 5 – Conta de Gerência de 2020 

Ponto 6 – 1ª Alteração Modificativa de 2021  

Ponto 7 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

 Envio de e-mail a confirmar a inscrição no Programa Eco-Freguesia, 

freguesia limpa 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

- Escola Básica Integrada da Horta 

 Envio de e-mail com pedido de apoio para a sala de ensino estruturado – 

projeto de promoção da capitação na área da culinária; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Tribuna das Ilhas 

 Envio de e-mail com proposta de para a publicidade de Pascoa 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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 

da Companhia de Jesus, o qual se insere num estudo de doutoramento mais 

alargado sobre a Arquitetura dos colégios jesuítas portugueses. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Construção de Pérgula em madeira para apoio às atividades a realizar  

     no Recinto Desportivo do Bairro da Boa Vista - Orçamentos 

 - Jose Eduardo Pires 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Carlos Alberto Silveira Amaral 



______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Fernando Manuel de Vargas Duarte 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – 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 realização do Workshop “Bebes Felizes 

no Largo”; 

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

CDU Faial; 

- Matriz Urban Trail, no âmbito do programa da celebração do Dia da 

Freguesia; 

- Inicio da preparação do Relatório de Conta e Gerência de 2020, para posterior 

apresentação à Assembleia de Freguesia; 

- 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. 
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