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Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a solicitar colaboração na identificação e quantificação de 

condições habitacionais indignas; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre o Voto Municipal de Pentecostes – Esmolas; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o Programa com as alterações introduzidas da Semana 

da Freguesia do Projeto “Faial 1 Ilha 13 Freguesias”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de convocatória para a realização de reunião com as Juntas de 

Freguesia sobre os contratos interadministrativo de Delegação de 

Competências; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Envio de e-mail a informar da disponibilidade dos equipamentos solicitados 

para apoio às Festas do Bairro – São Pedro; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de convite para estar presente na Abertura Oficial da Feira Agrícola e 

Comercial do Faial; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviços Sociais da Polícia de Segurança Publica 

 Envio do contrato de cedência temporária do direito de superfície pelos 

Serviços Sociais da Polícia de Segurança Publica à Junta de Freguesia da 

Matriz, devidamente assinado e carimbado. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Tribunal de contas 

 Envio de e-mail a informar da homologação simplificada da conta de 

gerência de 2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de e-mail a informar da transferência do Fundo Financiamento de 

Freguesias referente ao mês de maio 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial - APADIF 

 Envio de e-mail a solicitar a colaboração para a aquisição de blusões 

identificativos, para a equipa de Futebol de Rua do Centro de Desenvolvimento 

e Inclusão Juvenil. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

- Igreja da Matriz 

 Envio de pedido de apoio para a aquisição de um novo Órgão de Tubos para 

a Igreja do Carmo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Paroquia de Nossa Senhora das Angústias 

 Envio de convite para estar presente nas celebrações em honra de Nossa 

Senhora das Angústias. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Núcleo Cultural da Horta 

 Envio de convite para estar presente no lançamento do livro “A Imprensa 

Faialense no Século XIX”, da autoria de Tiago Simões Silva. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Urbhorta 

 Envio de e-mail a informar da autorização para utilização das duas tendas 

para apoio às Festas do Bairro – São Pedro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Escola Profissional da Horta 

 Envio de pedido de colaboração para o estágio profissional do formando do 

3º ano do Curso Tecnico/a de Apoio Psicossocial Diogo Alexandre Salgado de 

Oliveira. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

- Misuzi Delgado 

 Envio de e-mail a informar da aceitação do cartaz para o Concerto Musical 

“Musica no Coreto”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Forum Bio 

 Envio de e-mail a informar da realização do 2º Fórum da Agropecuária 

Biológica “Açores Bio 22”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional do Desenvolvimento Rural 

 Envio de e-mail sobre formação de Protocolo de Afixação de Editais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sociedade Amor da Pátria 

 Envio de e-mail a agradecer a comunicação desta Junta de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Museu da Horta 

 Envio de e-mail a agradecer a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia, 

durante o período de verão. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sara Luís – Membros Assembleia de Freguesia da Matriz 

 Envio de e-mail a solicitar esclarecimentos relativamente a um muro de 

pedra, situado na Rua Ministro Ávila, sinalizado pela PSP como estando em 

risco para a via publica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas comemorações do XX Dia 

Municipal do Bombeiro; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas cerimónias de Inauguração do 

Novo Quartel Operacional da Associação Humanitária dos Bombeiros do Faial e nas 

comemorações do 110º Aniversario da Associação; 

- Participação da Junta de Freguesia no III Festival de Sopas da Escola Secundária Manuel 

de Arriaga, obtendo 1ºlugar; 

- Participação da Tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do Presidente, na 

Sessão Solene do Dia da Escola Manuel de Arriaga. 

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


