
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 16 DE JANEIRO DE 2019 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento do executivo  

Ponto 2 – Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 3 - Período Antes da Ordem do Dia 

Ponto 4 – Vale de Compras Bebé 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica 

 Envio de e-mail sobre os fundos do Orçamento do Estado – 1º trimestre de 

2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail com as datas de realização do Projeto Faial Ilha de 

Tradições; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício a solicitar a afixação do edital do Dia da Defesa Nacional. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente no encerramento das comemorações do 

Voto Municipal do Senhor Santo Cristo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre formação do SNC-AP – Formação: contratação 

publica/finanças locais/regulamentos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de convite para estar presente no 30º aniversário da Associação 

Nacional de Freguesias. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

 Envio de e-mail sobre o VII Encontro com a eficiência Energética – IPSS. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- PSD Açores 

 Envio de e-mail com a indicação do delegado e suplente para a composição 

da Comissão Recenseadora. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail com o despacho nº 47/2019 de 14 de Janeiro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

 Envio de convite para estar presente no Concerto do Quarteto de Cordas da 

Banda Sinfónica da GNR, no âmbito das comemorações do Comando 

Territorial dos Açores da GNR. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade  

 Gael Júnior da Silva Curvelo 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia na reunião com o Presidente da Câmara 

Municipal, solicitada por esta autarquia; 

- Pedido de apoio à Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, para a 

edição do livro “Guerra do Ultramar. Caminhando pela Memória e pela História”, com o 

texto da palestra proferida pelo Professor Luis Arruda, no âmbito do programa da 

celebração do Dia da Freguesia de 2018. 

 


