
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 24 DE NOVEMBRO 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 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé 

Ponto 5 – Outros assuntos 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

 

- Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

 Envio do Acordo de Colaboração entre a Secretaria Regional e esta Junta de 

Freguesia, assinado por ambas as partes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de circular sobre a realização da Assembleia Geral. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre as obrigações declarativas da Lei nº 52-2019, de 31 

de julho. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de parecer sobre a realização das sessões da Assembleia de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 Envio de parecer sobre a aplicação da Lei nº 69/2021 de 20 de outubro – 

exercício de funções do presidente da Junta de Freguesia em regime de meio 

tempo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o alojamento para a Assembleia Geral da ANAFRE, 

a realizar no Porto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ministério da Administração Interna 

 Envio de circular sobre a composição das Comissões Recenseadoras no 

Território Nacional. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre a suspensão do recenseamento eleitoral – Eleição para 

a Assembleia da República – 30 de janeiro de 2022. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convite para a realização de almoço e atelier de Natal, para os 

idosos que frequentam o centro de convívio de Seniores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para a Sessão Comemorativa do Dia Internacional da 

Cidade Educadora. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial 

 Envio de e-mail sobre a pretensão desta Junta de Freguesia no envio de 

minuta de protocolo referente ao apoio na aquisição do EPI (botas). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 Envio do cartão de sócio desta Junta de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

 Envio de e-mail com flyer sobre Raças Autóctones – Raça Brava dos Açores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a abertura de candidaturas ao arrendamento de 

pastagens baldias – perímetro florestal do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários 

 Envio de agradecimento pelo envio da composição dos novos órgãos 

autárquicos da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

 Envio de e-mail sobre a atividade “Bonecas de pano – Lembra-se?”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Pedro Albuquerque 

 Envio de e-mail com proposta para a realização de um Concerto de Reis. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas 

 Envio de e-mail com questionário sobre as boas praticas de articulação com 

as entidades beneficiarias de trabalho. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

- Maria José Aguiar Miguel 

 Envio de e-mail a solicitar o apoio desta Junta de Freguesia para a realização 

do 1º banho do ano. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé 

 Benjamim Leonardo Freitas 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Outros assuntos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa de Ação de Graças, presidida 

por Sua Excelência Reverendíssima D. Joaquim Lopes, Bispo Emérito de Viana, Angola; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na conferência e na sessão inaugural 

da exposição, "Cardeal D. José da Costa Nunes - 100º Aniversário de Ordenação 

Episcopal”. 

 

 

 

 

 


