
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 27 DE FEVEREIRO 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 – Vale de Compras Bebé 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Ponto 4 – Correspondência recebida 
 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício a informar da transferência de 8.850,00 € (oito mil oitocentos 

e cinquenta euros) relativos aos acordos de execução e contratos 

interadministrativos de Delegação de Competências. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a confirmar a presença da Sra. Presidente da Assembleia 

Municipal na Sessão Solene do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail com a relação de animais a entrar no núcleo florestal do 

Cabouco - 2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Ouvidoria da Horta 

 Envio de convite para a Solenidade do Senhor dos Passos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação de Jovens da Ilha do Faial 

 Envio de e-mail a solicitar a utilização da sala superior para a Assembleia 

Geral de apresentação de contas, no dia 11 de Março. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- GNR – Destacamento Territorial da Horta 

 Envio de e-mail a informar da impossibilidade de estar presente na Sessão 

Solene do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 Envio de e-mail a informar que na impossibilidade de estarem presentes na 

Sessão Solene far-se-á representar pelo Sr. Professor Carlos Lobão. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Freguesia do Salão 

 Envio de e-mail a informar da impossibilidade de estar presente na Sessão 

Solene do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Polícia de Segurança Publica 

 Envio de e-mail a confirmar a presença do Subintendente Rui Pereira na 

Sessão Solene do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

- Exército Português – RG1 

 Envio de ofício a informar que estará presente na Sessão Solene do Dia da 

Freguesia. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Direção de Finanças da Horta 

 Envio de e-mail sobre a campanha de IRS de 2018. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Souto Gonçalves 

 Envio de ofício a informar que estará presente na Sessão Solene do Dia da 

Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional das Comunidades 

 Envio de e-mail a informar da impossibilidade de estar presente na Sessão 

Solene do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- JAGRIFA - Associação de Jovens Agricultores da Ilha do Faial 

 Envio de e-mail a solicitar uma reunião com a Junta de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo 

 Envio de ofício a informar da colaboração da CEMAH na edição do livro 

“Guerra do Ultramar. Caminhando pela Memória e pela História”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

- Partido Socialista 

 Envio de e-mail a informar que na impossibilidade de estar presentes na Sessão 

Solene far-se-á representar pelo Sr. Gerardo Branco. 

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Apoio à Natalidade  

 Pedro Filipe Sousa da Rosa 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Benjamin Duarte da Silveira Gregório 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Simão Duarte da Silveira Gregório 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia com a Direção do Império 

União e Fraternidade da Ladeira de Santo António, sobre o apoio desta autarquia à 

realização do referido Império. 

- Candidatura à Cooperação Financeira Direta com as Freguesia, da DROAP. 


