
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 30 DE NOVEMBRO 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 

 

 

- Câmara Municipal da Horta  

 Envio de ofício a convidar para uma reunião de trabalho sobre a Delegação 

de Competências do Município nesta Junta de Freguesia – Contrato 

interadministrativo 2022-2025 – proposta para 2022. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o almoço e a oficina de Natal com os utentes que 

frequentam, o centro de convívio de seniores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio da devolução dos acordos de cooperação financeira assinados entre a 

DRCPL e esta Junta de Freguesia 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



- Polícia de Segurança Publica  

 Envio de Auto de Notícia por contraordenação de canídeo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ester Pereira 

 Envio das propostas apresentadas pelos membros do Partido Socialista 

representados na Assembleia de Freguesia para a possível inclusão no Plano e 

Orçamento desta autarquia para 2022. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- A Padaria 

 Envio de e-mail sobre a iniciativa “Velhos são os Trapos”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação de Lisboa da ANAFRE 

 Envio de convite para estar presente no Fórum Freguesias 2030. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de ofício sobre a Campanha de Árvores de Natal 2021 – pedido de 

colaboração. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Jornal Incentivo 

 Envio de e-mail com proposta para publicidade de Natal. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação da Tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do Presidente, nas 

comemorações do Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. 


