
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 25 DE MAIO DE 2022 
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Ponto 3 - Período Antes da Ordem do Dia 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 
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Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convite para estar presente no almoço de encerramento e entrega 

de prémios do projeto “Faial, 1 Ilha 13 Freguesias”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com proposta de temas para apresentação no Desfile da 

Semana do Mar; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a autorizar a utilização do Coreto e do espaço envolvente 

para a Realização do Projeto “Musica no Coreto”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com questionário de avaliação das necessidades – prevenção 

de comportamentos aditivos; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail com documentação da formação do Jogo das Mãos TATI; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 
 

- Escola EB1/JI da Vista Alegre 

 Envio de e-mail com pedido de colaboração para aquisição de uma 

plastificadora e de uma guilhotina. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail a informar de não conseguir satisfazer o pedido de 

colaboração na cedência de lenha para a realização das Festas do Bairro – São 

Pedro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Casa de Infância de Santo António 

 Envio de convite para estar presente no almoço de Sopas do Espírito Santo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de pedido de colaboração para a disponibilização do placo para a Festa 

de Santo António. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Tribuna das Ilhas 

 Envio de e-mail com pedido de colaboração para a edição especial do 

Espírito Santo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sporting Club da Horta 

 Envio de convite para estar presente na sessão solene do 99º aniversario do 

Sporting Club da Horta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

- Direção Regional do Desenvolvimento Rural 

 Envio de e-mail com a documentação da sessão de esclarecimentos do 

Procedimento da Afixação de Editais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail com a tabela atualizada do abono dos eleitos locais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente e do Secretário da Junta de Freguesia com o representante da 

empresa “Sentido Regular”, que comercializa vários produtos biológicos na área da 

limpeza urbana; 

- Participação da funcionária administrativa na formação do Jogo das Mãos TATI, do 

Labcenter Agilidades; 

- Participação do Secretário da Junta de Freguesia na formação relativa ao Programa de 

Atas, promovida pela empresa SISDIAS; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na sessão de Abertura Oficial da Feira 

Agrícola e Comercial do Faial; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no almoço de encerramento e entrega 

de prémios do Projeto “Faial, 1 Ilha 13 Freguesias”; 

- Participação da funcionária administrativa na sessão de esclarecimento do Procedimento 

de Afixação de editais, promovida pela Direção Regional do Desenvolvimento Rural; 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na reunião da Câmara Municipal com 

as Freguesias, sobre o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências; 

- Participação do Presidente e da Tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com o 

Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Horta. 

 

Ponto 6 – Outros assuntos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


