
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 04 DE SETEMBRO 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 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

 Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício a informar da transferência de 7.945,00 € (sete mil 

novecentos e quarenta e cinco euros), referente a acordos de execução e 

contratos inter-administrativos de Delegação de Competências; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com edital de condicionamento do transito – Rua Visconde 

Leite Perry; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de edital para divulgação de canídeo que se encontra no canil 

municipal. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



- GNR – Guarda Nacional Republicana 

 Envio de e-mail de apresentação de cumprimentos d novo Capitão de 

Infantaria.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Fregal 

 Envio de e-mail sobre o apoio no envio de informação de descongelamento 

de carreiras.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- DGAL – Direção Geral das Autarquias Locais 

 Envio de e-mail sobre o acompanhamento no processo de descongelamento 

de carreiras.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia dos Flamengos 

 Envio de convite para estar presente nas comemorações do Dia da Freguesia.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ministério da Administração Interna 

 Envio de ofício sobre as alterações à Lei do Recenseamento Eleitoral – Lei 

nº 47/2018, de 13 de Agosto.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

 Envio de ofício sobre a alteração do prazo de candidatura à seca.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



- ANAFRE 

 Envio de e-mail com informação relativa à Lei 51/2018, de 16 de agosto, 

que altera a Lei das Finanças Locais.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de assinatura do Auto de 

Consignação da Requalificação Urbana da Frente Mar da Cidade da Horta – 

Requalificação do Adro da Igreja das Angústias, do Largo do Infante D. Henrique e 

Execução do Parque de Estacionamento; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia no convívio de verão com os idosos 

que frequentam o centro de convívio. 

 


