
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 25 DE AGOSTO 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 de envio de ofício a informar da atribuição de 6.336,00 € (seis mil 

trezentos e trinta e seis euros) no âmbito da candidatura da Junta de Freguesia 

à cooperação técnica e financeira entre a administração regional e a 

administração local. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail com informação sobre a prestação de contas de 2021 - 

eleições autárquicas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a sessão ordinária do mês de setembro – eleições 

autarquicas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício sobre a constituição das Bolsas de Agentes Eleitorais – 

Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio da legislação eleitoral e do guia prático do processo eleitoral – Eleição 

dos Órgãos das Autarquias Locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de edital com o desdobramento das Assembleias de Voto – Eleição 

dos Órgãos das Autarquias Locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de edital com os locais destinados à afixação de propaganda eleitoral– 

Eleição dos Órgãos das Autarquias Locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio do Cartaz do HORTANIMA do mês de Setembro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta – Serviço Municipal Proteção Civil 

 Envio de aviso meteorológico 83/2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Freguesia do Salão 

 Envio de convite para estar presente no I Dia da Freguesia do Salão. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ADELIAÇOR 

 Envio de e-mail a solicitar o envio de elementos para o pedido de apoio ao 

PRORURAL. 



______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Escola Profissional da Horta 

 Envio de agradecimento pela colaboração prestada na realização da atividade 

“Campo de Férias”.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Miss Portuguesa Açores 

 Envio de e-mail a solicitar a colaboração para a inscrição no Concurso Miss 

Portuguesa 2021, da Cristina Carvalho.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

 

 


