
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 21 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 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio de ofício com deliberações e notas da Comissão Nacional de Eleições 

para as eleições para os Órgãos das Autarquias Locais; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da 3ª transferência dos Fundos do Orçamento de 

Estado 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convite para estar presente na abertura da Casa da Baía da Horta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Portos dos Açores 

 Envio de autorização para ocupação de espaço na Marina da Horta, para a 

exibição do filme “Aquele Querido mês de Agosto”, no âmbito da Festa do 

Cinema ao Ar Livre. 



______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional da ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre a transmissão em direto do VI Encontro Regional de 

Autarcas de Freguesia. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar que a transmissão feita em direto do VI Encontro 

Regional de Autarcas de Freguesia, esta disponível na página do Facebook da 

Delegação. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Apel 

 Envio de e-mail a responder ao pedido de informação desta Junta de 

Freguesia, relativamente ao número de obras editadas. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- ISSA – Instituto de Segurança Social dos Açores 

 Envio de e-mail sobre a realização de Tertúlias intituladas “No meu tempo 

era assim” para os idosos do Centro de Convívio de Seniores. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial 

 Envio de circular sobre a atividade suinícola. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Francisco Gonçalves 

 Envio de e-mail com o levantamento topográfico do jardim do Bairro da Boa 

Vista e de zona na Canada das Dutras. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 



 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

- Participação do Presidente, da Tesoureira e da Assistente Técnica da Junta de 

Freguesia na reunião com os representantes da empresa de contabilidade 

SISDIAS; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na missa solene em Honra 

de Nossa Senhora do Carmo. 

 


