
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

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 5 – Outros assuntos 

 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício com a devolução dos cadernos de recenseamento eleitoral. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar do reagendamento da reunião de assinatura dos 

contratos de Delegação de Competências, 2022/2025. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a calendarização das semanas culturais e desportivas 

“Faial 1 Ilha, 13 Freguesias”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail sobre as inscrições para Apascentamento de Gado no 

Perímetro Florestal do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail com a informação enviada da Direção Regional da 

Cooperação com o Poder Local, sobre a cooperação técnica e financeira. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com voto de louvor e agradecimento às Juntas de Freguesia, 

pela forma emprenhada e responsável, com que lidaram com o ato eleitoral das 

Eleições para a Assembleia da República. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Museu da Horta 

 Envio de e-mail a agradecer a doação da reprodução do retrato de Manuel 

de Arriaga. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Portal do Emprego 

 Envio de e-mail relativo a assiduidades dos programas PROSA, PROSA 

Qualifica, Reativar + e React-Emprego, no âmbito da situação pandémica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ana Luisa Felix 

 Envio de e-mail a solicitar a colaboração para a impressão de fotocopias para 

o projeto “Dress a Girl”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Accional 

 Envio de e-mail com orçamento para o fornecimento de brindes para o Dia 

da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Apoio do executivo ao ato eleitoral de 30 de janeiro – Eleições para a Assembleia da 

República; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na sessão de assinatura dos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências e na reunião com o executivo 

camarário e as Juntas de Freguesia do Concelho; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com o Clube 

Independente de Atletismo Ilha Azul, para preparação da 9ª edição do Matriz Urban Trail; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com Carla Gomes da 

empresa Oceans-On, para tratar da realização do Projeto “Crescer Saudável”; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene do Voto Municipal 

do Senhor Santo Cristo, na Praia do Almoxarife. 

  

Ponto 6 – Outros assuntos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


