
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 25 DE JULHO 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 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de cartaz para divulgação do Dia do Emigrante – Semana do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para a cerimonia de abertura oficial da 43º edição da 

Semana do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de sobre o Corso da Semana do Mar – envio do texto alusivo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o edital com as alterações ao transito para a Semana do 

Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o edital com o condicionamento do transito para o 

Império de Sant’Ana. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

- Camara do Comercio e Indústria da Horta 

 Envio de convite para a abertura da Expo Mar e da Feira Regional de 

Artesanato.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ourivesaria Olímpio 

 Envio de agradecimento pelo interesse demonstrado pela festa do 90º 

Aniversário da Ourivesaria.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Equipa Microsoft 

 Envio de código de segurança da conta Microsoft. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Tribuna das Ilhas 

 Envio de nova tabela de preços para publicidade da Semana do Mar.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Caixa Geral de Depósitos  

 Envio de circular sobre o Fundo de Garantia de Depósitos.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Gestos Nativos - Azulejos 

 Envio de e-mail com apresentação da empresa.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com o Concelho de 

Administração da UrbHorta, sobre o Projeto  “Festa do Cinema ao Ar Livre”; 

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

Silva, sobre o Desfile da Semana do Mar; 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com Marco Ramos, para fazer o ponto da 

situação da prestação do serviço de limpeza e manutenção dos caminhos da Freguesia, a 

cargo da Junta de Freguesia;  

- Auto de Inquirição de canídeo – Processo nº 1/2018 – Arguido João Leal da Costa. 


