
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 23 DE MAIO 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 convocatória para uma reunião sobre assuntos relacionados com os 

Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio e-mail a solicitar informações sobre a operadora de comunicações; 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a sessão de nutrição no Centro de Convívio de 

Seniores. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Envio de convite para participar nas cerimónias do Voto Municipal de 

Pentecostes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Urbhorta 

 Envio de e-mail sobre o Desfile da Semana do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Casa de Infância de Santo Antonio 

 Envio de convite para estar presente nas sopas da Festa do Espírito Santo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Agricultora 

 Envio de ofício sobre o registo e licença de animais de companhia na Junta 

de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional do Ambiente 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de descerramento de placa 

de homenagem a Frederico Machado. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Globalsoft 

 Envio de e-mail a informar de valores pendentes. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Visita do Presidente da Junta de Freguesia com encarregado geral da Câmara Municipal 

à Canada do Caminho Fundo, para efeitos de reparação do caminho de Acesso ao 

Miradouro do Monte Carneiro; 

- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na 

reunião sobre o Azores Trail Run; 



 

 

 

 

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

sessão Solene comemorativa do Dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga; 

- Representação da Junta de Freguesia no Festival de Sopa, no âmbito da comemoração 

do Dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia do 100º Aniversário da 

1ª Travessia Aérea do Atlântico Norte. 

 

 

 


