
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 22 DE SETEMBRO 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 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail sobre as Eleições dos Órgãos das Autarquias Locais – 

esclarecimentos na eventualidade de perturbações da ordem publica no dia 26 

de setembro.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre as Eleições dos Órgãos das Autarquias Locais a 

comunicar da proibição do exercício de caça no dia 26 de setembro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício sobre as Eleições dos Órgãos das Autarquias Locais – 26 de 

setembro de 2021 – Alvará de nomeação dos membros de mesa. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



- Comissão Nacional de Eleições 

 Envio de e-mail sobre as Eleições dos Órgãos das Autarquias Locais – 

proibição de propaganda na véspera e no dia da eleição, transporte de eleitores 

no dia da eleição e declarações políticas em dia de eleição. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Agricultura 

 Envio de e-mail com circular 3/2021 relativa ao combate à lagarta mineira 

dos citrinos. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail com a portaria 100/2021 de 20 de setembro de 2021, sobre 

a proibição do exercício de caça. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Freguesia da Ribeirinha 

 Envio de e-mail a informar do cancelamento da celebração do Dia da 

Freguesia, devido ao elevado número de casos de Covid, na Freguesia. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Orçamento Participativo dos Açores 

 Envio de convite para os encontros participativos online de 20 a 24 de 

setembro. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade – Vale de Compras Bebé 

 Alice Teixeira Menezes 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Assinatura do Protocolo de Apoio a Atividades Sociais com a Casa de 

Infância de Santo Antonio. 

 


