
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 07 DE AGOSTO 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 convite para assistir ao desfile/atuação coreográfica das freguesias 

no desfile de encerramento da Semana do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Junta de Freguesia da Feteira 

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

da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Urbhorta 

 Envio de e-mail com o horário de concentração para o Desfile da Semana do 

Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Atlanticoline 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de Bênção e Apresentação 

do Novo Navio “Mestre Jaime Feijó”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Comissão Nacional de Eleições 

 Envio de mapa cronológico para a Eleição da Assembleia da República. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail a formação de funcionamento de recursos humanos das 

Freguesias. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em representação do presidente, na 

cerimónia de abertura oficial da 44ª edição da Semana do Mar; 

- 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, a entrega de verdura para decoração dos 

espaços da Festa do Bairro – São Pedro. 


