
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 17 DE OUTUBRO 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 – Prova de Ciclismo da Matriz 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

     Correspondência recebida 

 

- DROAP 

 Envio de e-mail sobre os Fundos do Orçamento de Estado – 4º trimestre; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o Orçamento da Freguesia para 2019 – Fundos do 

Orçamento de Estado; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail com o pedido de relatório trimestral das atividades relativas 

aos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o condicionamento no transito na Rua da Vista Alegre; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 Envio de e-mail sobre a prorrogação de condicionamento de transito na Rua 

da Vista Alegre; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre as comemorações do Dia Municipal Viver em 

Igualdade; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente nas comemorações do Dia Municipal 

Viver em Igualdade; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a peste suína africana – pedido de divulgação à 

população; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com pedido de entrega de justificativos de despesa relativas 

aos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competencias; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ACRA – Associação dos Consumidores da Região Açores 

 Envio de e-mail sobre as sessões de sensibilização “Informação, Educação e 

Apoio aos Consumidores”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Habitação 

 Envio de convite para estar presente na Ação de Sensibilização subordinada 

ao tema da prevenção de quedas nos idosos nas suas habitações.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

- APADIF 

 Envio de convite para estar presente na Conferencia Conceitos, Razoes e 

Caminhos para a Inclusão.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- AJIFA 

 Envio de e-mail a solicitar a utilização da sede para reunião extraordinária. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Prova de Ciclismo da Matriz 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão de Apresentação do I Plano 

de Ação de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2019, promovido pela Direção 

Regional de Prevenção e Combate às Dependências, que se realizou na Câmara 

Municipal; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião na Câmara Municipal 

sobre os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências, para 2019; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Ação de Sensibilização subordinada 

ao tema da prevenção de quedas nos idosos nas suas habitações, promovida pela Direção 

Regional da Habitação. 

 

 

 

 


