
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 17 DE NOVEMBRO 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 e-mail sobre o Projeto “Faial em Forma” – Sessões de Música 

gratuitas para os utentes do centro de convívio de seniores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- SISDIAS 

 Envio de e-mail sobre a apresentação da declaração única de rendimentos – 

Lei nº 52/2019, de 31 de julho. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre uma ação de formação gratuita para os novos eleitos 

locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail com o Boletim Informativo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de e-mail a informar da alteração do início da formação no dia 15 de 

novembro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Polícia Segurança Publica 

 Envio de auto de notícia por Contra Ordenação de canideos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário 

 Envio de e-mail com Edital sobre a atividade suinícola. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara do Comércio e Indústria da Horta 

 Envio de e-mail a confirmar a reunião solicitada por esta Junta de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial 

 Envio de pedido de apoio para a aquisição de equipamentos de proteção 

individual (Botas) para os bombeiros faialenses. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço do Desporto do Faial 

 Envio de e-mail sobre o Plano Nacional de Ética no Desporto - Açores. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 



- UMAR 

 Envio de convite para participar nas comemorações do Dia Internacional 

pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Jornal das Autarquias 

 Envio de e-mail a solicitar a colaboração para o preenchimento do 

questionário/entrevista. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- António Furtado 

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre a existência da pouca 

iluminação publica na zona envolvente ao Recinto Desportivo do Bairro da 

Boa Vista, o que torna perigoso a circulação de veículos e peões. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Reference Efficient 

 Envio de e-mail com proposta de prestação de serviços de Contratação 

Pública. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Notária Celina da Silva 

 Envio de edital para afixação. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Outros assuntos 

- Enviar e-mail ao gabinete de apoio às Juntas de Freguesia da Câmara Municipal, a 

solicitar a poda de arvores junto ao Recinto Desportivo do Bairro da Boa Vista; 

- Enviar e-mail ao gabinete de apoio às Juntas de Freguesia da Câmara Municipal a 

informar da existência de buracos no asfalto no acesso ao Loteamento da Vista Alegre 

 

 



Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas Comemorações da Festa de Santa 

Cecília, na Igreja Matriz; 

- Participação da funcionária administrativa e do executivo da Junta de Freguesia, na ação 

de formação proferida pela Direção Regional da Cooperação com o Poder Local; 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com a Direção da Câmara do 

Comércio e Indústria da Horta, a pedido desta autarquia, para apresentação de 

cumprimentos e se inteirar da atividade dessa Câmara, nomeadamente para o período da 

quadra natalícia que se aproxima. 

 

 

 

 


