
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 24 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 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

     Correspondência recebida 

 

- DROAP 

 Envio de ofício sobre o livro de reclamações; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail com a proposta de alteração ao Acordo de Execução e 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para o ano de 

2019, para apreciação e pronuncia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o projeto de animação “Natal com Tradição”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

- Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça 

 Envio de e-mail a confirmar a disponibilidade do auditório no dia 14 de 

novembro, para a sessão de esclarecimentos sobre os Direitos dos 

Consumidores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

- Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas 

 Envio de ofício com as alterações ao transito na ER nº 1-1ª – Freguesia da 

Praia do Almoxarife, entre o entroncamento da Fernandega e o Entroncamento 

da “Ladeira da Praia”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre a Estratégia Regional do Combate à Pobreza.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Policia de Segurança Publica - Divisão Policial da Horta 

 Envio do parecer técnico para a realização da Prova de Ciclismo da Matriz. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Filipe Fonseca 

 Envio de e-mail a confirmar a presença para o espetáculo musical “Música 

no Coreto” a realizar no dia 25 de Maio de 2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial 

 Envio de convite para estar presente na III Edição do C(H)orta – Festival de 

Curtas da Ilha do Faial.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Nilzo Fialho 

 Envio de convite para a visita dos utentes do Centro de Convívio à exposição 

Mestre José de Melo, na Casa Manuel de Arriaga.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

- Reitoria da Universidade dos Açores 

 Envio de convite para estar presente na Homenagem ao Professor Doutor 

Frederico Machado.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Escola Profissional da Horta 

 Envio de convite para estar presente na Sessão Solene do Dia da Escola.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- O Castelinho 

 Envio de convite para estar presente na inauguração das novas instalações 

da Creche, Jardim de Infância e Centro de Atividades de Tempos Livres do Lar 

das Criancinhas da Horta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Requalificação Beco do Saco; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- Grémio Literário Artista Faialense. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


