
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 12 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 – Propostas orçamento – SISDIAS - Serviços de consultoria de apoio à contabilidade  

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

Ponto 6 – Outros assuntos 

 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício com a designação dos membros de mesa da Assembleia de Voto para a 

Eleição para a Assembleia da República  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Envio de ofício a informar da transferência de 4.979,61 € referente ao Protocolo de 

Cooperação Financeira - Fundo Próprio, relativo à comparticipação de 75 % do valor não 

comparticipado no âmbito da candidatura à DRCPL. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Envio de ofício a informar da transferência de 5.900,00 € referentes aos acordos de 

execução e contratos interadministrativos de Delegação de Competências, de 2021.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Envio de e-mail o informar do início da atividade das sessões de música, no âmbito do 

Projeto “Faial em Forma”, na semana de 24 a 28 de janeiro.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de modelo atualizado do Regimento da Assembleia de Freguesia, solicitado por 

esta Junta de Freguesia. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Habitação 

 Envio de e-mail a informar que o Sr. Coordenador aguarda autorização do Sr. Vice-

Presidente do Governo Regional dos Açores, para confirmar a reunião solicitada por esta 

Junta de Freguesia. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- Instituto da Segurança Social dos Açores, IPRA 

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre a candidatura ao programa de beneficiação 

de habitação e respetivo estado, relativo à Sra. Vanda Maria Moitoso Lopes. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

- Souto Gonçalves 

 Envio de e-mail a divulgar o seu Blog “FREGUÊS” e a solicitar o envio da composição 

da Junta e da Assembleia de Freguesia. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Veteranos Sporting Club da Horta 

 Envio de pedido de apoio para uma deslocação aos Estados Unidos da América, no 

âmbito do seu Plano de Atividades. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Propostas orçamento – SISDIAS - Serviços de consultoria de apoio à contabilidade  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


