
 

 

 

 

DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 23 DE MARÇO 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 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail para estar presente na reunião com os vereadores da Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail sobre a atividade de hidroginástica a realizar no Dia Mundial 

da Atividade Física – 6 de abril; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de convite para estar presente no “Concerto pela Paz”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Núcleo Operacional da Horta – Direção Regional de Qualificação 

Profissional e Emprego 

 Envio de e-mail com indicação de nome de utente para a colocação no 

Programa SEI. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça 

 Envio de agradecimento pelo envio de dois exemplares do Opusculo “Horta: 

Uma Cidade entre o Reino e o Império”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia da Conceição 

 Envio de e-mail com pedido de apoio na divulgação receção de donativos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Toledo Alves 

 Envio de e-mail a informar da reeleição como vogal do Conselho Diretivo 

da ANAFRE. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Filipa Couchinho 

 Envio de e-mail com pedido de colaboração para a publicação da tese de 

doutoramento – Migrações de regresso ao Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião na Câmara Municipal com 

residente e empresários do centro urbano sobre a intervenção da 2ª unidade do projeto da 

frente mar; 



 

 

 

 

 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião com os Vereadores da 

Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia. 

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

- Solicitar esclarecimentos sobre a aplicação da Lei nº 69/2021 - exercício do mandato a 

meio tempo dos titulares das Juntas de Freguesia; 

- Enviar ofício à Câmara Municipal da Horta com os orçamentos para fornecimento de 

placas de pavimento sintético SBR (homologado), cola e transporte, para requalificar o 

Parque Infantil do Bairro da Boa Vista. Solicitar também que o Parque Infantil passe a 

integrar a rede de parques infantis municipais com a inclusão do respetivo seguros. 

 


