
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 11 DE NOVEMBRO 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 – Análise das candidaturas à Bolsa de Estudos  

Ponto 5 – Outros assuntos 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de e-mail com a indicação do local da realização da formação e a 

documentação necessária. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar o envio dos documentos referentes à Cooperação 

Financeira com a DRCPL. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a solicitar informação relativamente aos equipamentos e 

viaturas que a Junta de Freguesia possui. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



- Delegação Regional da Cruz Vermelha Portuguesa 

 Envio de e-mail com a orientação para a constituição de Delegação Local. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o apoio na terceira fase da vacinação COVID 19. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail com a circular da campanha e distribuição de “Arvores de 

Natal”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Divisão Policial da Horta 

 Envio de e-mail a agradecer a comunicação dos novos órgãos autárquicos da 

Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Açorclaud 

 Envio de e-mail com proposta para serviços de consultoria e freclaud. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Museu de Arte Sacra 

 Envio de convite para estar presente na comemoração do 100º Aniversário 

da Ordenação Episcopal do Cardeal D. José da Costa Nunes. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



- FREGAL 

 Envio de e-mail com o decreto-Lei nº 93/2021 – suplemento remuneratório 

com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e 

insalubridade. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Tribuna das Ilhas 

 Envio de tabela para publicidade de Natal 2021. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Angústias Atlético Clube 

 Envio de pedido de colaboração para aquisição de trofeus para o campeonato 

de King. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Cesar Lima 

 Envio de e-mail a solicitar o empréstimo do Capote nos dias 11 e 12 de 

novembro, para ser usado no evento Escritores dos Açores. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Análise das candidaturas à Bolsa de Estudos  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Outros assuntos 

- Ranchinho de Natal; 

- Enviar e-mail à Câmara Municipal da Horta sobre os acordos de execução e contratos 

interadministrativos de Delegação de Competências – rubrica das Asfaltagens 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Apresentação de cumprimentos do executivo da Junta de Freguesia à Sra. Secretária 

Regional da Cultura, da Ciência e Transição Digital; 



- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações do Primeiro 

Centenário do Soldado Desconhecido; 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia com o Vereador Eduardo Pereira e com o 

empreiteiro aos trabalhos de construção da caixa de retenção no caminho de acesso ao 

Miradouro do Monte Carneiro; 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com a mãe da Ânia Moreira 

e com a mãe da Daniela Pedro, para prestarem esclarecimentos adicionais sobre as 

candidaturas à bolsa de estudos desta Junta de Freguesia; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião de trabalho com a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia; 

- Participação da tesoureira, em representação do presidente da Junta de Freguesia, na 

sessão solene comemorativa do 28º Aniversário da APADIF. 


