
 
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 
1ª REUNIÃO DO MANDATO 2021/2025 

 

20 DE OUTUBRO DE 2021 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

 
Ponto 1 – Distribuição de funções pelos vogais da Junta de Freguesia 

Ponto 2 – Designação do substituto do Presidente nas situações de faltas e 

impedimentos 

Ponto 3 – Periodicidade das reuniões 

Ponto 4 – Leitura correspondência 

Ponto 5 – Outros assuntos 

 

 

Ponto 1 – Distribuição de funções pelos vogais da Junta de Freguesia 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ponto 2 – Designação do substituto do Presidente nas situações de faltas e 

impedimentos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ponto 3 – Periodicidade das reuniões 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

  

Ponto 4 – Leitura da correspondência recebida 

   

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de e-mail com a circular 105-104/1 sobre a prestação de contas 

intercalares. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da transferência da verba relativa ao Fundo de 

Financiamento de Freguesias. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de circular a solicitar os contatos dos membros eleitos e a informar da 

realização de uma formação autárquica a decorrer nos dias 15 e 16 de 

novembro, nesta ilha. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício, em resposta à exposição feita por esta Junta de Freguesia, 

sobre o muro degradado na Ladeira de Santo António. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Caixa Geral de Aposentações 

 Envio de circular sobre a incompatibilidade em matéria de exercício de 

funções políticas por aposentados ou equiparados. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail a apresentar cumprimentos aos autarcas eleitos e a solicitar 

o envio dos seus dados pessoais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Da ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre a Lei nº69-2021, de 20 de outubro, que altera os 

termos do exercício do mandato a meio tempo dos titulares das juntas de 

freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação de Turismo Sustentável 

 Envio de convite para a sessão oficial de abertura do programa de atividades 

“Faial – Descobrir a História, Pensar o Futuro”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia de Angústias 

 Envio de e-mail com a composição dos novos Órgãos Autárquicos da 

freguesia, eleitos para o mandato 2021/2025. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia da Praia do Norte 

 Envio de e-mail sobre o término de funções de Presidente da Junta de 

Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 Envio de e-mail com a composição dos novos Órgãos Autárquicos da 

freguesia, eleitos para o mandato 2021/2025. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia do Capelo 

 Envio de e-mail com a composição dos novos Órgãos Autárquicos da 

freguesia, eleitos para o mandato 2021/2025. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sociedade Filarmónica Artista Faialense 

 Envio de e-mail com a composição dos novos corpos gerentes da Sociedade 

para o próximo biénio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ouvidoria da Horta 

 Envio de convite para estar presente nas comemorações em honra de Santa 

Cecília. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Outros assuntos: 

- Apresentação de cumprimentos ao presidente da Câmara Municipal da Horta; 

- Ofícios início de mandato – Vice-Presidente do Governo Regional e Secretária 

Regional da Cultura, Ciência e Transição Digital. 


