
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 26 DE JANEIRO 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 a solicitar o envio de levantamento da quantidade e localização de poços 

absorventes/sumidouros existentes na freguesia. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a assinatura dos Protocolos de Delegação de Competências e 

posterior reunião dos presidentes de Junta de Freguesia com o executivo camarário. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

nomeação dos membros das mesas das seções de voto. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- DRCPL 

 Envio de e-mail a informar das transferências efetuadas em 2021. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

- Polícia de Segurança Publica – Serviços Sociais 

 Envio de ofício a informar da recetividade dos proprietários dos terrenos contíguos aos 

prédios residências da PSP, ceder o direito de superfície da parcela de terreno, necessária 

para a construção do edifício do Império. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Comissão Nacional de Eleições 

 Envio de comunicados da Comissão Nacional de Eleições a ter em conta no dia da 

Eleição para a Assembleia da República. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- EcoDesafios 

 Envio de e-mail a solicitar o preenchimento de inquérito para a elaboração do relatório 

de Estado do Ordenamento do Território (REOT). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Urbhorta 

 Envio de e-mail a solicitar a indicação de data para utilização do espaço, para efeitos de 

preparação da agenda de 2022. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Associação Cultural Azores High 

 Envio de convite para estar presente na inauguração das novas instalações da Radio 

Azores High. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Santa Casa da Misericórdia da Horta 

 Envio de ofício com a composição dos novos corpos gerentes da Santa Casa para o 

quadriénio 2022/2025. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na inauguração das novas instalações da radio 

Azores High. 

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


