
 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 16 DE SETEMBRO 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 – Apoio à Natalidade  

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício a informar da transferência de 7.500,00 € referentes aos 

acordos de execução e contratos interadministrativos de Delegação de 

Competências. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de edital sobre a eleição da Assembleia legislativa da Região 

Autónoma dos Açores – locais de afixação de propaganda eleitoral; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da desinfestação no Edifício Paços do Concelho; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com a circular informativa nº DRS-CINF/2020/67ª de 

08/09/2020, sobre a realização do ciclo de cinema ao ar livre; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

- Direção Regional de Organização e Administração Publica 

 Envio de ofício sobre a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores – afixação de propaganda eleitoral. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores – documentação necessária ao processo eleitoral par 

parte das Juntas de Freguesia – disponibilização eletrónica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre a Eleição para a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores – folhetos explicativos do voto antecipado. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ISS 

 Envio de orçamento de serviço de aspiração de água e limpeza de chão no 

Salão do Bom Pastor, na importância de 69,71 € +IVA. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Yes We Clean 

 Envio de orçamento de serviço de aspiração de água e limpeza de chão no 

Salão do Bom Pastor, na importância de 12,00 € +IVA por hora (estimado uma 

duração até 2h30) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade  

 Manuel Guilherme Pereira Costa 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Evocativa do Dia da 

Freguesia dos Flamengos. 


