
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 03 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 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Ponto 4 – Correspondência recebida 
 

- Direção Regional de Organização e Administração Pública 

 Envio de e-mail sobre a elaboração dos documentos previsionais de 2020; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a cooperação financeira – solicitação de certidão da 

situação contributiva perante as Finanças. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail com aviso da divulgação sobre a qualidade da água; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail resposta sobre a informação desta autarquia de 

equipamentos públicos que se encontram degradados; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a verba de remendagens asfálticas; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 Envio de edital sobre um muro com elevado grau de degradação, na Rua Dr. 

Azevedo; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o II Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e 

Não Discriminação. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Partido Socialista 

 Envio de e-mail com a informação do representante do PS na reunião de 

designação dos membros das mesas eleitorais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Partido Social Democrata 

 Envio de e-mail com a informação do representante do PSD na reunião de 

designação dos membros das mesas eleitorais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Bloco de Esquerda 

 Envio de e-mail com a informação do representante do BE na reunião de 

designação dos membros das mesas eleitorais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Monsenhor António Manuel M. Saldanha Albuquerque 

 Envio de agradecimento pela oferenda desta Junta de Freguesia, aquando da 

passagem dos 25 anos de Ordenação Sacerdotal. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

- Tiago Mesquita 

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre o voto antecipado em 

mobilidade, para as eleições à Assembleia da República. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Urbhorta 

 Envio de pedido de agendamento de reunião. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Realização do Convívio de Verão com os utentes do Centro de Convívio de Seniores; 

- Visita ao Jardim Botânico do Faial dos utentes do Centro de Convívio de Seniores; 

- Marcação Reunião ordinária de setembro da Assembleia de Freguesia; 

- Foi assinado entre a Câmara Municipal da Horta e a Junta de Freguesia da Matriz, no 

quadro do Fundo Próprio de Investimento, um protocolo de cooperação financeira para o 

início da intervenção faseada, com a construção de 376m2 de muros de pedra de basalto, 

para a requalificação do Caminho Fundo. 


