JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 30 DE JUNHO 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
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de convite para estar presente na Sessão Solene comemorativa do 188º
Aniversário de Elevação da Horta de Vila a Cidade;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail a informar que a atividade física, no âmbito do Projeto Faial
Ativo, está suspensa durante o mês de agosto.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Escola Profissional da Horta
 Envio de agradecimento pela disponibilidade, colaboração e apoio durante o
período de estágio do formando do Curso Tecnico/a de Apoio Psicossocial,
Diogo Oliveira.
______________________________________________________________
______________________________________________________________




- Igreja do Carmo
 Envio de convite para estar presente na celebração eucarística em honra da
Nossa Senhora do Carmo.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Ordem dos Engenheiros Técnicos
 Envio de nota de esclarecimento - obrigatoriedade legal da posse de título
profissional e da correspondente inscrição na Ordem dos Engenheiros
Técnicos.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Monica Jarimba
 Envio de agradecimento pela resolução da reclamação efetuada sobre o
estado de degradação da Travessa do Mirante.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Parque Natural do Faial
 Envio do relatório referente à primeira visita do Júri local - programa Eco
Freguesias 2021.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- Comissão Nacional de Eleições
 Envio de e-mail sobre as certidões de eleitor – assinatura digital/digitalizada.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ponto 4 – Outros assuntos
- Informar o Instituto de Reinserção Social que a menor Mariana Sofia Vieira
Domingos não compareceu nesta Junta de Freguesia, para a prestação de
serviço à comunidade (Proc. 62/17.1T9HRT), nos dias 18, 21, 25 e 28 do
corrente mês de junho.

Ponto 5 – Reuniões e visitas

- Participação do executivo da Junta de Freguesia na Missa realizada na Igreja
Matriz em honra de São Pedro para assinalar as festividades que anualmente se
celebram no Bairro da Boa Vista, que este ano foram canceladas devido à
pandemia da Covid-19;
-Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene
Comemorativa do Dia da Freguesia de Pedro Miguel.

