
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 01 DE SETEMBRO 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 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio do Acordo de Cooperação Financeira – conservação de sedes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio do Acordo de Cooperação Financeira – aquisição de bens. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail com a proposta de alteração ao Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências, de 2021 – (retirar a verba da rubrica atividades 

culturais/animação de verão (2.000,00 €), do FIT (250,00 €) e do Desfile 

Semana do Mar (750,00 €), para reforço das rubricas do Fundo Próprio (928,60 

€) e da Obra da Freguesia (2.071,40 €). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 Envio de e-mail sobre a Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais – Edital 

com mapa das assembleias e secções de voto; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail sobre a Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais – envio 

da relação dos mandatários das listas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio e-mail com esclarecimentos relativamente aos procedimentos de 

testagem aos viajantes, da Autoridade Regional de Saúde. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia dos Flamengos  

 Envio de convite para estar presente na sessão solene comemorativa do Dia 

da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça 

 Envio de ofício a agradecer o envio do livro “A Delegação da Horta da 

Fundação Nacional para Alegria no Trabalho 1954-1975” e dos opúsculos 

“Centenário da Primeira Travessia aérea do Atlântico” e “A Fortificação da 

Horta – Defesa e Identidade”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Biblioteca Publica e Arquivo Regional de Ponta Delgada 

 Envio de ofício a agradecer o envio do livro “A Delegação da Horta da 

Fundação Nacional para Alegria no Trabalho 1954-1975”.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



- Biblioteca Nacional de Portugal 

 Envio de ofício a agradecer o envio do livro “A Delegação da Horta da 

Fundação Nacional para Alegria no Trabalho 1954-1975. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário 

 Envio de Edital sobre a atividade avícola, para divulgação. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Paulo e Erika Gonçalves 

 Envio de e-mail a solicitar a colaboração para o aluguer de viatura, para a 

divulgação do evento de Tango Argentino na Ilha do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Lígia Andrade 

 Envio de e-mail com alerta para a estado da Rua do Telegrafo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Outros Assuntos 

- Reunião de setembro da Assembleia de Freguesia – 09 de setembro 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

-  

 


