
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 13 DE JUNHO 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 – 2ª Revisão Orçamental 

Ponto 5 – 2ª Alteração Orçamental 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

 Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail sobre o Desfile da Semana do Mar; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar do encerramento das aulas de Hidroginástica, no 

âmbito do Projeto Faial Ativo; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar o envio de informação dos eventos a realizar no 

mês de Julho; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Daniel Rafael 

 Envio de renuncia de mandato a vogal da Junta de Freguesia, por razoes de 

ordem profissional.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



- Junta de Freguesia da Ribeirinha 

 Envio de convite para estar presente na inauguração do trilho “Á Descoberta 

da Ribeirinha”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Mónica Silva 

 Envio de requerimento parta gozo de férias. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – 2ª Revisão Orçamental 

 Protocolo da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 2.550,00 

€ (dois mil quinhentos e cinquenta euros) e abertura de rubrica para a aquisição 

do POCAL. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – 2ª Alteração Orçamental 

 Reforço de rubricas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimonia de entrega de prémios, 

relativa ao Projeto Faial Ilha de Tradições, no Parque de Exposições da Quinta de São 

Lourenço; 

- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião no Clube 

Naval da Horta, sobre o Projeto Férias Jovens; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com a Professora Ana 

Correia, sobre o Desfile da Semana do Mar 2018; 

- Pedido de parecer à ANAFRE sobre os procedimentos para a substituição do secretario 

da Junta de Freguesia, que apresentou o seu pedido de renuncia ao mandato para que 

estava eleito, por razoes de ordem profissional; 



- Oficio ao coordenador da Delegação Regional da ANAFRE, a manifestar admiração e 

desagrado desta Junta de Freguesia por, decorridos mais de 2 meses das eleições e tomada 

de posse dos novos órgãos dirigentes da Delegação Regional, não ter sito feita até à 

presente data qualquer comunicação às freguesias associadas, com indicação dos novos 

titulares dos cargos e dos novos contatos. 


