
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 28 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 

 

- ANAFRE 

 Envio de envio de e-mail sobre o Programa de Literacia Digital da APB – 

“Tudo o que precisa saber sobre a banca online”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail com o guia pratico de como obter os valores de IMI, no 

Portal das Finanças. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail sobre a comunicação ao Tribunal de Contas, de contratos 

outorgados ao abrigo das medidas especiais de contratação pública e de 

montante inferior ao limiar para fiscalização prévia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

- Comissão Nacional de Eleições 

 Envio de e-mail sobre a inscrição em sessões de esclarecimentos via ZOOM, 

sobre Eleições. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com nota informativa sobre “Publicidade Institucional”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional da ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre a medida CONTRATAR. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a Resolução do Conselho do Governo nº 183/2021 de 

23 de julho de 2021”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional das Obras Publicas e Comunicações 

 Envio de convite para estar presente na apresentação do projeto da 2ª fase da 

Variante à Horta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 Envio de e-mail a informar da realização do Showcooking “Experimenta é 

Bio”, na Praça da República.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Instituto Nacional de Estatística 

 Envio de e-mail a convidar para a Sessão (on-line) de apresentação dos 

resultados provisórios dos Censos 2021.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

- Serviço Regional de Estatística 

 Envio de e-mail com os resultados preliminares dos Censos 2021 da Matriz.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Instituto dos Registos e do Notariado 

 Envio de e-mail a informar da campanha da renovação automática do cartão 

do cidadão, a todos os cidadãos com 25 anos ou mais.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- TOSCCA 

 Envio de orçamento para a aquisição de 8 papeleiras em ripa 3x2 com tampa 

- pintada.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na sessão de abertura da 

Casa da Baía da Horta, no Largo do Infante.  

 


