
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 02 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

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 – Plano e Orçamento para 2019 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

 Correspondência recebida 

 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a solicitar a ata de aprovação da Assembleia de Freguesia, 

para a alteração de valores no âmbito do Acordo de Execução e Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar o levantamento de equipamentos existentes na 

freguesia, abrangidos pela Delegação de Competências.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar declaração de aceitação às alterações efetuadas 

aos Contratos Interadministrativos e Acordos de Execução, para ser assinada 

pela Assembleia de Freguesia.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- DROAP – Direção Regional de Administração e Organização Publica 

 Envio de ofício sobre o programa de regularização extraordinária dos 

vínculos precários. Exercício de funções por contratos celebrados ao abrigo de 

programas/medidas de emprego criados na Região; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional do Açores da ANAFRE 

 Envio de convocatória para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ACRA – Associação dos Consumidores da Região Açores 

 Envio de e-mail sobre a sessão de sensibilização – envio de logotipos para 

divulgação.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- APADIF – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial 

 Envio de convite para estar presente no 25º Aniversário da APADIF. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ouvidoria da Horta 

 Envio de convite para estar presente nas comemorações de Santa Cecília, 

Missa Solene e VI Encontro de Coros de Santa Cecília.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 Envio de convite para estar presente na sessão comemorativa do 25º 

Aniversário do Clube de Filatelia “O Ilhéu”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

- Secretaria Regional da Saúde  

 Envio de convite para assistir à Apresentação do Projeto do Novo Quartel 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Faial.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas 

 Envio de convite estar presente na cerimónia da apresentação da segunda 

fase da requalificação do Porto Comercial da Horta e da construção do Edifício 

de Apoio às Atividades Marítimo-Turísticas da Horta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de Inauguração do 

Matadouro do Faial.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Plano e Orçamento para 2019 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na exibição dos vídeos vencedores do 

“Entre Mares 2018”, no âmbito do III Festival de Curtas Metragens C(h)orta, da AJIFA. 

- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente da Junta, 

na Sessão de Encerramento e na Cerimónia de Entrega de Prémios do III Festival de 

Curtas Metragens C(h)orta, da AJIFA; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de Inauguração do 

Matadouro do Faial; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na apresentação da 2ª Fase da 

Requalificação do Porto Comercial da Horta e da construção do Edifício de Apoio às 

Atividades Marítimo-Turísticas da Horta; 



- Participação do presidente da Junta de Freguesia na apresentação do Projeto do Novo 

Quartel dos Bombeiros Voluntários do Faial; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Inauguração das Novas Instalações 

da Creche “O Castelinho”; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa de Finados; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene do Dia da Escola 

Profissional. 

 


