
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 07 DE JULHO 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 ofício a informar que recipiente de depósito de resíduos sólidos 

existente no lado sul do Nicho, no Bairro da Boa Vista já foi substituído; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício a informar que o muro existente na Rua Dr. Azevedo, já se 

encontra a ser reparado; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia de Castelo Branco 

 Envio de convite para estar presente na Sessão Solene comemorativa do Dia 

da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o Orçamento Participativo Açores 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o VI Encontro Regional de Autarcas de Freguesia 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

Ponto 4 – Outros assuntos 

- Enviar informação à Câmara Municipal sobre a chegada de reclamações pela 

excessiva demora, na opinião dos interessados, da recolha de monstros, após a 

comunicação por parte desta autarquia à Câmara Municipal. Após a informação 

para a recolha de monstros feita à Junta de Freguesia, alguns munícipes têm 

informado terem ligado diretamente para a Câmara para saber quando a recolha 

se efetua e ao informar de que o pedido tinha sido feito através desta autarquia 

dizem ter recebido como resposta dos serviços camarários a informação de que 

a comunicação para o efeito não deve ser feita através da Junta, o que julgamos 

não estar de acordo com os procedimentos que desde há muito estão 

estabelecidos. 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na sessão solene 

comemorativa do 188.º Aniversário de Elevação da Horta de Vila a Cidade, 

que se realizou no Teatro Faialense.  
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