
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 04 DE JULHO DE 2019 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento pelo executivo  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia  

Ponto 3 - Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 4 – Correspondência recebida 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Ponto 4 – Correspondência recebida 
 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail sobre o Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local, PEPAL – 6ª Edição-2ª fase de apresentação de 

candidaturas; 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

 Envio de convite para estar presente na Cerimónia de Abertura da “Feira 

Agrícola Açores 2019”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Globalsoft 

 Envio de e-mail sobre a rescisão de contrato com a Globalsoft. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Direção Regional da Solidariedade Social 

 Envio de e-mail sobre o programa Solidariedade em Movimento Municipal. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- OTL/J 

 Informação sobre os resultados das Candidaturas para os meses de julho e 

agosto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Grupo de Cantares Ilha Azul 

 Envio de convite para participar no XXII Encontro de Música Tradicional 

da Ilha do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Assembleia de Escola da EBI da Horta 

 Envio de convite para estar presente na tomada de posse do Conselho 

Executivo para o triénio 2019/2022. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Casa de Infância de Santo António 

 Envio de agradecimento convite para estar presente na tomada de posse do 

Conselho Executivo para o triénio 2019/2022. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail com a autorização do condicionamento do transito 

temporário para a realização do Império de Sant’Ana. 



 

 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

- Junta de Freguesia de Pedro Miguel 

 Envio de convite para estar presente na Sessão Solene Comemorativa do Dia 

da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Evocativa do Dia da 

Freguesia de Pedro Miguel; 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do Presidente no 

Arraial Intergeracional, promovido pela APADIF; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na comemoração das Bodas de Prata 

Sacerdotais de Monsenhor António Saldanha; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião com os representantes de 

cada partido com assento na Assembleia de Freguesia, para a homologação da lista 

provisória dos projetos a votação do Orçamento Participativo da Matriz. 

- Agradecer à Escola Secundária Manuel de Arriaga a cedência do estrado para apoio à 

Festa do Bairro - São Pedro; 

- Agradecer à Hortaludus, a cedência de escadote para apoio à Festa do Bairro – São 

Pedro; 

- Agradecer ao Serviço Florestal do Faial  na entrega de verdura para decoração dos 

espaços da  Festa do Bairro – São Pedro. 

 

 


