
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 14 DE JULHO 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 – Outros assuntos 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a informar das datas da realização do Programa 

HORTANIMA. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail a solicitar a atualização da informação do Plano Municipal 

de Emergência de Proteção Civil da Horta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Comissão Nacional de Eleições 

 Envio de convocatória para a reunião de escolha dos membros– Eleições 

para os Órgãos das Autarquias Locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 Envio do mapa cronológico das operações eleitorais – Eleições para os 

Órgãos das Autarquias Locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio do mapa cronológico das operações eleitorais – Eleições para os 

Órgãos das Autarquias Locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública 

 Envio de convite para estar presente no 4º Encontro Participativo do 

Orçamento Participativo dos Açores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de e-mail sobre os procedimentos a tomar no âmbito das transferências 

da DRCPL.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- SISDIAS 

 Envio de e-mail a solicitar que os pedidos de assistência sejam efetuados na 

área de cliente.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Biblioteca Publica e Arquivo Regional  

 Envio de e-mail a solicitar o empréstimo de 80 cadeiras de plástico para a 

realização de um Concerto no Jardim da Biblioteca.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



Ponto 4 – Outros assuntos 

- Enviar e-mail à Câmara Municipal com a informação de que já foram 

iniciados os trabalhos para a construção da caixa de retenção e poço sumidouro 

de águas pluviais no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. No 

momento está construído parte do poço sumidouro e para se prosseguir com os 

trabalhos é necessária a colaboração do Município para cortar o asfalto e para 

a cedência da grelha para cobertura da caleira de ligação entre a caixa e o poço, 

que foi indicado a Câmara disponibilizar quando esteve no local. 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na sessão solene 

comemorativa do 188.º Aniversário de Elevação da Horta de Vila a Cidade, 

que se realizou no Teatro Faialense.  

 


