
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 30 DE MAIO 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 ofício sobre a transferência de 8.7601 €, referentes aos acordos de 

execução e contratos inter-administrativos de Delegação de Competências. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convocatória para a reunião de preparação do desfile da Semana 

do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para participar na cerimónia de abertura do Encontro do 

Mundo Rural. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Escola Básica Integrada da Horta 

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre o números de crianças que 

completam os de 3 anos até Setembro do corrente ano, para efeitos de 

matricula no pré escolar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

- Delegado da Secretaria Regional dos transportes e Obras Publicas do 

Faial 

 Envio de e-mail com a lista de materiais inerentes à prefabricação de 

mobiliário urbano (4 bancos). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Cruz Vermelha Portuguesa 

 Envio de ofício sobre a Cruz Vermelha Portuguesa no Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia dos Cedros 

 Envio de ofício a confirmar a presença no torneio de bilro, no âmbito da 

Festa de São Pedro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros da Horta 

 Envio do Plano e Orçamento da ADC dos Bombeiros da Horta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Brigada Animal de Rua 

 Envio de e-mail a informar do número de animais identificados. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Grupo Parlamentar Os Verdes 

 Envio de e-mail sobre os Projetos de Resolução (PEV) – Ligações aéreas 

entre o Continente e as Regiões Autónomas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Encerramento do Projeto “Nós 

Somos Pequenos Cidadãos na Ilha”, do departamento do pré-escolar da Escola Básica 

Integrada da Horta; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião de preparação do Desfile 

da Semana do Mar; 

- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia na reunião com o 

Comandante da Divisão Policial da Horta, sobre a requalificação urbanística numa área 

no extremo nascente do prédio onde está implantada uma zona residencial da Policia de 

Segurança Publica. 

 

 


