
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 23 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 informar que devido às normas sanitárias em vigor 

derivadas da pandemia da COVID-19, as verbas da Semana do Mar 2021, 

Atividades Culturais/Animação de Verão e Faial Ilha de Tradições, indicadas 

no anexo A do Contrato Interadministrativo para 2021, deverão ser 

redirecionadas para a Obra da Freguesia 2021 ou para a obra afeta ao Fundo 

Próprio 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- SISDIAS 

 Envio de e-mail com informações necessárias para o envio de informação ao 

Tribunal de Contas; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 







 Envio de e-mail a sobre a alteração da plataforma e-contas, para a 

apresentação ao Tribunal de Contas dos documentos da prestação de contas de 

2020, em POCAL, (nº 2 do artigo 350º da Lei nº 75-B/2020 de 31 de 

dezembro). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia de Pedro Miguel 

 Envio de convite para estar presente na celebração do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Manuel Júnior 

 Envio de e-mail sobre o Projeto “Musica no Coreto”.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação de Futebol da Horta 

 Envio de convite para estar presente na apresentação do livro “Biografia de 

Antonio Garcia”.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Tomás Melo 

 Envio e-mail sobre pintura de mural na Freguesia da Matriz  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- 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.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Monica Jarimba 

 Envio de reclamação sobre o mau estado da calçada da Travessa do Mirante.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



- Cerâmica Lagoa 

 Envio de orçamento para o fornecimento de 3 placas toponímicas  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Mónica Silva 

 Envio do mapa de férias  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Outros assuntos 

 

- Assinatura dos Protocolos de Apoio à Atividade Escolar com a Escola Básica 

Integrada da Horta, para apoio ao Projeto de Ensino Estruturado junto de 

crianças do Regime Educativo Especial (REE) e para a cedência temporária do 

videoprojector; 

- Assinatura do Protocolo de Apoio à Atividade Social com a Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial, para a aquisição de um 

equipamento de proteção individual (EPI’s). 

- PROSA – renovação contrato Nancy. 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

- Visita à sede da Junta de Freguesia, de professores e alunos do Projeto de 

Ensino Estruturado junto de crianças do Regime Educativo Especial (REE), 

para entrega de um produto confecionado pelos próprios. 
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