
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 05 DE JUNHO 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 ofício a informar da transferência de 7.750,00 €, referentes a 

acordos de execução e contratos interadministrativos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o Projeto Faial Ativo – Hidroginástica e atividade 

física no Centro de Convívio.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica 

 Envio de ofício sobre a eficácia externa dos regulamentos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional da ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre a Formação SNC-AP e Contratação Publica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o Concelho de Ministros para a integração das 

Comunidades Ciganas – RCM nº 154-2018, 29 novembro de 2018. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Fórum Serviço Regional de Saúde 

 Envio de circular com divulgação do Fórum Serviço Regional de Saúde. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

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

Horta, sobre o Fundo Próprio, relativo à reabilitação do Caminho Fundo; 

- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com a 

Professora Diva, sobre o Desfile da Semana do Mar; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de encerramento de 

prémios do FIT; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Procissão em honra de Nossa 

Senhora das Angústias; 

- Visita de inspeção da Inspeção Regional das Atividades Económicas, ao Parque Infantil 

do Bairro da Boa Vista e informação sobre as correções a realizar no quadro da legislação 

em vigor para este tipo de equipamentos públicos; 

- Colocação de prumos em madeira para sinalizar áreas de risco na circulação rodoviária 

no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro. 

 

 


