
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 07 DE FEVEREIRO 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 

 

- DROAP 

 Envio de e-mail resposta sobre a aplicação do SNC-AP, para o ano 

contabilístico de 2018. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail sobre os Acordos de Execução e Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências, relativamente à 

identificação das artérias que já foram alvo de intervenção da conservação e 

limpeza de bermas, valetas e caminhos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Globalsoft 

 Envio de e-mail sobre os débitos diretos da GRENKE. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail com a relação dos animais para o apascentamento de gado, 

no perímetro florestal do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



- Grafinal  

 Envio de e-mail sobre o pedido de orçamento.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Mario Serpa 

 Envio de orçamento para o fornecimento de medalhas (Publibranco) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Mario Serpa 

 Envio de orçamento para o fornecimento de medalhas (Euromedalhas) 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas comemorações dos 300 Anos do 

Voto do Senhor Santo Cristo; 

- Manifestar à Direção Regional de Organização e Administração Publica a estranheza e 

desagrado pela falta de resposta ao um pedido de esclarecimento, desta Junta de 

Freguesia, relativo à aplicação SCN-AP, para o exercício contabilístico de 2018; 

- Manifestar ao Diretor do Orçamento e Tesouro a estranheza e desagrado pela falta de 

resposta a um pedido de esclarecimento, desta Junta de Freguesia, relativo a uma 

parcela de terreno publico, no Beco do Saco; 

- Manifestar ao Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa a estranheza pela 

falta de resposta a um pedido de esclarecimento, desta Junta de Freguesia, relativo ao 

relacionamento da Cruz Vermelha Portuguesa com esta autarquia; 

- Pedido de orçamento para o fornecimento de medalhas; 

- Pedido de orçamento para uma lembrança alusiva ao Dia da Mulher, inserido na 

celebração do Dia da Freguesia; 

- Solicitar uma reunião com o executivo da Junta de Freguesia das Angustias, para tratar 

do possível esclarecimento do limite sul da freguesia Matriz/Angustias; 

- Marcação de Assembleia de Freguesia Extraordinária para aprovação de 

Regulamentos. 

 

 


