
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 24 DE MARÇO 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 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a informar da distribuição e recolha de raticida. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convocatória para uma reunião sobre a vacinação COVID-19 no 

concelho. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail com organograma do XIII Governo Regional dos Açores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sociedade Amor da Pátria 

 Envio de e-mail a informar da disponibilidade do Salão de Festas para a 

realização da Palestra “A Mulher no Poder Local”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



- SGMAI – Ministério da Administração Interna 

 Envio de circular sobre a consulta anual dos cadernos de recenseamento 

eleitoral. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Casa de Infância de Santo António 

 Envio de ofício a congratular a Junta de Freguesia pela passagem do seu 507º 

aniversário. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Adeliaçor 

 Envio de convocatória para a Assembleia Geral. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

 Envio de e-mail sobre a campanha do mês de abril – mês de maus tratos na 

infância, 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ACRA Horta 

 Envio de e-mail a informar da mudança de instalações. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Exército 

 Envio de e-mail sobre a candidatura online ao Exército Português. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



- Espap  

 Envio do processo relativo á inscrição da Junta de Freguesia para a receção 

da faturação eletrónica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

 

- Participação do presidente e do secretário da Junta de Freguesia numa reunião 

com a arquiteta Raquel Lapabrava, sobre a conceção do painel de informação 

turística colocar no Miradouro do Monte Carneiro; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião conjunta dos 

Órgãos e Instituições da Freguesia da Matriz, no âmbito do Projeto “Presentes 

no Concelho”, a realizar nesta Freguesia de 22 a 26 de março; 

- Participação da Assistente técnica e do presidente da Junta de Freguesia numa 

reunião na Câmara Municipal, sobre a campanha de vacinação da covid-19 no 

concelho.  
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