JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 31 DE MARÇO 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 – Reuniões e visitas
Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia

Correspondência recebida
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de protocolo de cooperação financeiras 2021 – Fundo Próprio de
Investimento.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail a informar da realização de sessão de fisioterapia no Centro
de Convívio de Seniores, no âmbito do Projeto Faial Ativo
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Unidade de Saúde da Ilha do Faial
 Envio de e-mail com o guião de convocatória para Vacina COVID.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- ANAFRE
 Envio de e-mail sobre a comemoração do Dia Mundial da Saúde.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE
 Envio de e-mail com circular da Autoridade de Saúde Regional, sobre as
medidas em vigor nos Açores relativas a COVID-19.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro
 Envio de e-mail com pedido de colaboração para divulgação da campanha
de consignação de IRS.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial
 Envio de convite para estar presente na apresentação dos novos EOI’S
adquiridos pela AHBVF, com o apoio das Juntas de Freguesia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Casa de Infância de Santo António
 Envio de ofício com a comunicação dos novos órgãos sociais para o
quadriénio 2021/2024.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local
 Envio de e-mail com informação sobre o classificador económico de
receitas.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Serviço Florestal do Faial
 Envio de e-mail com edital sobre a entrada condicionada de bovinos nos
baldios da ilha do Faial.
______________________________________________________________
______________________________________________________________



 Envio de e-mail com edital sobre a atividade suinícola.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- EBI da Horta
 Envio de e-mail a agradecer a colaboração da Junta de Freguesia no projeto
de promoção da capacitação na área da culinária.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Museu de Arte Sacra
 Envio de e-mail a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia para a pintura
do Museu de Arte Sacra.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ponto 4 – Reuniões e visitas

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na sessão de apresentação
dos novos EPI’s da Associação de Bombeiros Voluntários do Faial, apoiados
pelas Juntas de Freguesia;
- Festa de São Pedro.

