
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 10 DE JANEIRO 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 – Orçamento para fornecimento papel fotocópia 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal 

 Envio de ofício a informar da transferência de 4.250,00 € (quatro mil 

duzentos e cinquenta euros), referentes a acordos de execução e contratos 

interadministrativos de Delegação de Competências de 2017. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da visita do Presidente e Vice-Presidente da 

Câmara Municipal à Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a Assinatura dos Acordos de Execução e Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convocatória para a reunião de trabalho sobre o Projeto Faial Ilha 

de Tradições. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



- Junta de Freguesia da Conceição 

 Envio de e-mail sobre o Desfile Equestre. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 Envio de convite para estar presente na apresentação do livro “Daniel de Sá 

– A serena sabedoria”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Santa Casa da Misericórdia da Horta 

 Envio de agradecimento pela colaboração e apoio prestados. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de ofício sobre as inscrições para apascentamento de gado no 

Perímetro Florestal do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Geral ASD 

 Envio de envio de e-mail sobre a IV Academia do Poder Local. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Escrita Sapiens 

 Envio de Proposta para a prestação de serviços de consultadoria 

contabilística. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



- Infinity 8 

 Envio de proposta de orçamento para o desenvolvimento do site de internet 

desta Junta de Freguesia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Orçamento para fornecimento papel fotocopia 

 Micro Horta 

______________________________________________________________ 

 Papelaria Telegrafo 

______________________________________________________________ 

 JHN 

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na recepção dos Ranchos de Natal, na 

Câmara Municipal da Horta; 

-Participação do presidente da Junta de Freguesia no Concerto de Ano Novo. 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com o Presidente do Concelho de 

Administração da SPRHI; 

- Contacto do presidente da Junta de Freguesia com o Delegado de Ciclismo do Faial 

para tratar da possível realização de uma prova de ciclismo, na Freguesia; 

- Vista da Câmara à Freguesia 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- Agendamento reunião com a Comissão de Festas do Bairro da Boa Vista para tratar da 

Festa de São Pedro. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- Dia da Freguesia 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


