
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 09 DE OUTUBRO 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 – Bolsas de Estudo Universitárias - Candidaturas 

Ponto 6 – 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 2.636,00 € referente ao 

protocolo de cooperação financeira 31/2019; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente no lançamento da nova campanha de 

desratização da ilha do Faial; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da realização de desbaratização no Edifico dos 

Paços do Concelho, dia 09 de outubro; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com comunicados da Comissão Nacional de Eleições sobre 

a Eleição à Assembleia da República. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

- Serviço de Ambiente da Ilha do Faial 

 Envio de e-mail a solicitar um levantamento referente aos danos causados 

pelo Furacão “Lorenzo”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial 

 Envio de e-mail sobre a desratização – distribuição e fornecimento de isco 

aos agricultores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ISSA 

 Envio de Notificação de contraordenação e de pagamento voluntario. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o Festival Interage. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 Envio de circular sobre a divulgação do peditório nacional 2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Reinserção Social 

 Prestação Serviço Comunitário por José Pedro Silva Brito. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Eng. Fernando Teixeira 

 Envio de e-mail com o texto e fotos para a edição do Opusculo, relativo a 

conferencia «Primeira Travessia Aérea do Atlântico e suas Repercussões na 

Cidade da Horta» proferida no Dia da Freguesia de 2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Bolsas de Estudo Universitárias - Candidaturas 

 

 Cristina Carvalho 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Barbara Vargas 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Daniela Silva 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Apoio do executivo da Junta de Freguesia ao ato eleitoral para a Assembleia da 

República; 

 

 


