JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 24 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

- Guarda Nacional Republicana
 Envio de Auto de Notícia por contraordenação de processo de canídeo
NPCO 220300430076/19.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Direção Geral de Alimentação e Veterinária
 Envio de e-mail sobre a implementação do SIAC – Sistema de Identificação
de Animais de Companhia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Globalsoft
 Envio de e-mail a aceitar a proposta desta Junta de Freguesia para a resolução
do diferendo relativo à rescisão do contrato de prestação de serviços, entre
ambas as partes.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Associação CAIS
 Envio de e-mail sobre a final do torneio nacional de futebol de rua.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Grémio Literário Artista Faialense
 Envio de ofício sobre o incumprimento do protocolo estabelecido entre
ambas as partes para funcionamento do Centro de Convívio de Seniores, no
edifício do Grémio.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Delegação Regional da Anafre
 Envio de e-mail sobre a Ação de Sensibilização sobre os Direitos das
Crianças.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Direção Regional do Ambiente
 Envio de e-mail sobre a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos –
Árvore da Vida.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Polícia Segurança Publica
 Envio de parecer para a realização da Prova de Ciclismo “Rampa da Matriz”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de convite para participar na Missa de Finados.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Instituto de Segurança Social dos Açores
 Envio de Notificação de contraordenação e de pagamento voluntário.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Escola Básica Integrada da Horta
 Envio de e-mail sobre a solicitação de reunião por parte desta Junta de
Freguesia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Santa Casa da Misericórdia da Horta
 Envio de convite para participar na inauguração da obra de reabilitação da
cozinha e salas de preparação/conservação de alimentos.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Polícia de Segurança Publica
 Envio de auto de notícia por contraordenação de canídeo com o NPP
389424/2019.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas
- Visita ao Centro Pastoral Padre Marco Luciano da Rosa Carvalho, para articular o
funcionamento do Centro de Convívio de Seniores naquele local;
- Reunião com Marco Ramos para tratar da prestação de serviços relativos à limpeza e
manutenção de caminhos;
- Devolução de Auto de Notícia por contraordenação de canídeo referente ao processo da
Guarda Nacional Republicana NPCO 00070/2019 220300430, em que é arguida a Sra.
Rosa Dias, após verificação de que embora tenha a residência na Rua Ministro Ávila, o
numero de policia já pertence à área geográfica da freguesia da Conceição.

