
 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 03 DE JUNHO 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 a informar do levantamento de raticida e de mapa da 

distribuição de raticida; 



 

 Envio de e-mail com a alteração ao contrato interadministrativo de 

Delegação de Competências, com as alterações propostas pelo Município, no 

âmbito do Covid-19; 



 

 

- Delegação Regional da ANAFRE 

 Envio de e-mail com nota informativa a agradecer o empenho e dedicação 

na distribuição de máscaras sociais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail com legislação relevante para as freguesias, no âmbito do 

COVID-19 (Lei nº16-2020, de 29 de maio; Lei nº17-2020, de 29 de maio e 

declaração de retificação nº 23-2020, de 29 de maio). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail com informação sobre medidas excecionais e temporárias, 

Covid-19- IVA (Lei nº 13/2020, de 7 de maio). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail com documento aprovado pelo Tribunal de Contas a 

01/06/2020 pelo plenário da 2ª Secção de Riscos na Utilização de Recursos 

Públicos na Gestão de Emergências (Covid-19) legislação relevante para as 

freguesias, no âmbito do COVID-19 (Lei nº16-2020, de 29 de maio; Lei nº17-

2020, de 29 de maio e declaração de retificação nº 23-2020, de 29 de maio). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail com legislação relevante para as freguesias, no âmbito do 

COVID-19 – Barreiras Acrílicas de Proteção para Postos de Atendimento 

Presencial nos Espaços Cidadão e Lojas de Cidadão (Decreto-Lei nº24-A-

2020, de 29 de maio). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário 

 Envio de e-mail com edital relativo à distribuição de isco rodenticida aos 

agricultores, para divulgação. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

- Geometrik 

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre o pedido de orçamento para 

aquisição de piso de borracha em placas, homologado, para o Parque Infantil 

da Boa Vista. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Marcação da reunião de Assembleia de Freguesia presencial relativa ao mês de abril -  

25 de Junho; 

- Candidatura PROSA. 


