
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 19 DE JANEIRO 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 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de e-mail a informar da transferência de 4.074,00 € do Fundo do Orçamento de 

Estado para 2022 – referente ao mês de janeiro, devido ainda não ter sido aprovado o 

Orçamento do Estado para 2022. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a Cooperação Financeira com as Freguesias 2022. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail sobre a Eleição da Assembleia da República – envio de edital com o 

local e horário de funcionamento das assembleias ou secções de voto. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente na Missa Solene de Ação de Graças do Voto 

Municipal do Senhor Santo Cristo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 Envio de e-mail a informar da desinfeção do edifício dos Paços do Concelho e Arquivo. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- Souto Gonçalves 

 Envio de e-mail a informar da alteração do endereço do site “FREGUÊS”. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- Santa Casa da Misericórdia da Horta 

 Envio de ofício a informar da cessação de funções na mesa administrativa da Santa Casa 

da Misericórdia da Horta e a agradecer pela colaboração e apoio institucional e pessoal 

prestados. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial 

 Envio de Edital sobre a atividade avícola, para divulgação. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Núcleo Operacional da Horta da Direção regional de Qualificação Profissional e 

Emprego 

 Envio de informação sobre as candidaturas ao programa PROSA Qualifica e ao SEI. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Veteranos Sporting Club da Horta 

 Envio de pedido de apoio para uma deslocação aos Estados Unidos da América, no 

âmbito do seu Plano de Atividades. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Reunião, a pedido da candidata pelo círculo eleitoral dos Açores, da Coligação AD – PS/CDS-

PP/PPM, para as Eleições para a Assembleia da Republica, Ilidia Quadrado, com o executivo da Junta 

de Freguesia. 

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


