
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 22 DE DEZEMBRO 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 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail com a declaração de aceitação da Junta de Freguesia, sobre 

o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a Eleição da Assembleia da República – Bolsa de 

agentes eleitorais.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a Eleição da Assembleia da República – 

desdobramento das Assembleias de Voto; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre a Eleição da Assembleia da República – locais 

destinados à afixação de propaganda eleitoral.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail sobre o envio de informação para a Agenda Cultural do 

Município. 



______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente no Encontro de Ranchos de Natal. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a calendarização das sessões de música nos Centros 

de Convívio, no âmbito do Projeto – Faial em Forma. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Santa Casa da Misericórdia da Horta – Centro de Alojamento Temporário 

(CAT) 

 Envio de pedido de colaboração para a obtenção de tarefas para a reinserção 

social dos utentes deste alojamento. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Agricultura 

 Envio de ofício com pedido de informação relativo aos processos de 

contraordenação. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de ofício circular sobre a Lei da Paridade – Eleição dos vogais da 

Junta de Freguesia e dos membros da mesa da Assembleia de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da necessidade do envio dos recibos relativos ao 

processamento de verbas da Cooperação Financeira. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o passe de antigo combatente. 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Tribunal de Contas 

 Envio de e-mail sobre o envio de termo de recebimento/destruição de contas 

de gerência. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Subvenções Publicas 

 Envio de e-mail a informar do dever de comunicação à IGF – Autoridade de 

auditoria das subvenções públicas concedidas em 2021. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Freguesia da Conceição 

 Envio do Boletim Informativo “Alagoa”. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia e dos utentes que frequentam 

o Centro de Convívio de Seniores, no almoço de Natal, promovido pela Câmara 

Municipal da Horta; 

- Realização do almoço de Natal para os eleitos da Freguesia e cônjuges; 

- Participação dos utentes do Centro de Convívio de Seniores na oficina de 

Natal, promovida pela Câmara Municipal da Horta; 

- Foram distribuídos Bolos Rei pelos utentes que frequentam o Centro de 

Convívio de Seniores. 

 

 


