
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 20 DE JANEIRO 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 

 

- DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica 

 Envio de e-mail sobre a 1ª transferência do Fundo de Orçamento de Estado 

– Fundo de Financiamento de Freguesias. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convite para assistir à apresentação do Guia de Respostas Sociais 

do Concelho da Horta 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre a Eleição do Presidente da República – material apoio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre a Eleição do Presidente da República – alvará com a 

nomeação dos membros das mesas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



- Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego 

 Envio de e-mail a informar da abertura de candidaturas à medida excecional 

de inserção socioprofissional REACT-EMPREGO. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Urbhorta 

 Envio do Plano de Contingência do Teatro Faialense. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Agricultura 

 Envio de e-mail sobre o acesso à base de dados regional de Registo de 

Animais de Companhia ou Errantes - RACE. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Clube Independente de Atletismo Ilha Azul 

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

para o dia 20 de janeiro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Humanitária Bombeiros  

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

proteção individual para os bombeiros faialenses. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Solicitar reunião com a Direção do Imperio União e Fraternidade da Ladeira de Santo 

Antonio, para falar sobre o Projeto do edifício do mesmo; 

 

 



- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de assinatura da adenda 

aos acordos de execução e contratos interadministrativo de Delegação de Competências 

do Município, para 2021;  

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com os senhores deputados do Partido 

Socialista, Ana Luís e Tiago Branco; 

- Reunião do presidente e do secretário da Junta de Freguesia com o presidente do CIAIA 

– Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, para tratar da 8ª edição do Matriz Urban 

Trail. 
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