JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 13 DE MARÇO 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 com a alteração ao Anexo A do Acordo de Execução em
vigor.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail a autorizar a realização do Matriz Urban Trail.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 Envio de e-mail sobre a formação do SICAFE às Juntas de Freguesia.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- DGAL
 Envio de e-mail sobre o referencial contabilístico em 2019 para o subsetor
da administração local.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE
 Envio de e-mail com informação sobre a formação SNC/AP a realizar na
Ilha Pico.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Nilzo Fialho
 Envio de e-mail sobre a Visita à Fábrica da Baleia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Fernando Teixeira
 Envio de e-mail a agradecer a amabilidade aquando da sua estadia cá, pelo
Dia da Freguesia.
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Caixa Geral de Depósitos
 Envio de ofício sobre alterações contratuais.
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Governo Regional dos Açores
 Envio de convite para estar presente nos Encontros Participativos da Horta,
do Orçamento Participativo dos Açores.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Direção Regional dos Assuntos do Mar
 Envio de e-mail sobre o Curso de Nadadores Salvadores.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Grupo Parlamentar do PSD
 Envio de cópia do requerimento “Para quando a requalificação das estradas
interiores do Faial?”, apresentado ao Governo Regional dos Açores.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RDP Açores - Ceu
Azul, para falar sobre a celebração do Dia da Freguesia;
- Participação do Presidente da Junta de Freguesia no Programa da RTP- Açores Hoje,
para falar sobre a celebração.
- Envio de e-mail ao presidente da Câmara Municipal a solicitar informação sobre o ponto
da situação das diligências em curso por parte do município, para a possível aquisição do
edifício do Grémio Literário Artista Faialense, para a futura sede da Junta de Freguesia
e a questionar se é necessário algum procedimento, e a forma do mesmo, a efetuar por
parte desta autarquia para o seguimento do referido processo.
- Construção de edifício para o Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo Antonio
- Celebração do Dia da Árvore

