
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 18 DE DEZEMBRO 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 reflexão sobre a implementação da quinta geração de 

comunicações moveis. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de convite para estar presente na receção aos Ranchos de Natal. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de convite para estar presente no Concerto de Ano Novo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Guarda Nacional Republicana 

 Envio de Auto de Notícia por contraordenação de processo de canídeo 

NPCO 2203004300090/19. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

- Globalsoft 

 Envio de e-mail com notas de crédito referentes à rescisão do contrato. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Estudos e Consultadoria – Norma Açores 

 Envio de e-mail com o cronograma da Inspeção Técnica de Veículos, para 

2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Matriz da Horta 

 Envio de convite para estar presente na Festa do Santíssimo Salvador; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente na Missa da meia noite do dia 24 de 

dezembro; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente no lançamento do livro “Denunciar 

Formar Amar”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Festa de Natal dos colaboradores 

do Grupo Municipal; 

- Visita do Presidente da Junta de Freguesia com o Sr. Eng. Dinis, da EDA, ao local da 

implementação do futuro Edifício do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo 

António e ao Bairro da Vista Alegre; 

- Visita dos utentes do Centro de Convívio de Seniores à Cedar’s House, a convite da 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 


