
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 04 DE AGOSTO 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 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé 

Ponto 5 – Outros assuntos 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício sobre a limpeza da Travessa do Mirante, reclamação de 

Monica Jarimba. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício a informar que será contatado o proprietário do muro 

degradado existente na Ladeira de Santo António. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ministério da Administração Interna 

 Envio de circular sobre a suspensão do Recenseamento Eleitoral - Eleição 

dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais – 26 de setembro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

- Freguesia da Conceição 

 Envio de CD com o Hino da Freguesia da Conceição. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail com ofício circular do Tribunal de Contas, sobre a 

comunicação ao Tribunal de Contas, de Contratos outorgados ao abrigo das 

medidas especiais de contratação pública e de montante inferior ao limiar para 

fiscalização prévia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail com uma apresentação sobre Controlar a Pandemia – 

Conselho de Ministros de 29 de julho de 2021”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Tribunal de Contas 

 Envio de circular sobre os contratos celebrados ao abrigo de medidas 

especiais de contratação pública previstas na Lei nº 30/2021, de 21 de maio – 

Remessa ao Tribunal de Contas.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé 

 Rebeca Rosa Garcia 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Outros assuntos 

- Marcação Assembleia Freguesia de setembro; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Convívio de Verão com os seniores que frequentam o Centro de Convívio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 


