
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 29 DE MAIO 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 convocatória para uma reunião da Camara com os executivos de 

todas as Juntas de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio e-mail a solicitar informações sobre a operadora de comunicações; 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a sessão de nutrição no Centro de Convívio de 

Seniores. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 Envio de convite para participar nas cerimónias do Voto Municipal de 

Pentecostes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Envio de e-mail sobre o Desfile da Semana do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com convocatória para uma reunião de trabalhos sobre o 

Fundo Próprio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com nova solicitação de procedimentos de recolha de 

monstros e de fotografias de boas e más praticas ambientais. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para a cerimónia de entrega de prémios da final 

interfreguesias do Faial Ilha de Tradições. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Casa de Infância de Santo Antonio 

 Envio de convite para estar presente nas sopas da Festa do Espírito Santo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Agricultora 

 Envio de ofício sobre o registo e licença de animais de companhia na Junta 

de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional do Ambiente 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de descerramento de placa 

de homenagem a Frederico Machado. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

- Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

 Envio de e-mail com a ficha de caracterização do Projeto “A Minha Ribeira”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Juventude 

 Envio de convite para estar presente na conferência de imprensa de 

apresentação do Torneio Nacional de Futebol de Rua. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, que 

concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das 

freguesias. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Paroquia das Angústias 

 Envio de convite para estar presente nas cerimónias em honra de Nossa 

Senhora das Angústias. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Comissão Nacional de Eleições 

 Envio de e-mail com os contatos da Comissão Nacional de Eleições. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Sara Resendes – Agente de Execução 

 Envio de notificação de processo de remoção e acolhimento de gatos, 

resultantes de uma ação de despejo. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Globalsoft 

 Envio de e-mail a informar de valores pendentes. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 Envio de agradecimento pela participação no concurso de sopa, no âmbito 

da comemoração do Dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Visita do Presidente da Junta de Freguesia com o encarregado geral da Câmara 

Municipal à Canada do Caminho Fundo, para efeitos de reparação do piso, e ao Caminho 

de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, para reparação asfáltica da via; 

- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na 

reunião sobre o Azores Trail Run; 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na 

sessão Solene comemorativa do Dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga; 

- Participação da Junta de Freguesia no Festival de Sopa, no âmbito da comemoração do 

Dia da Escola Secundária Manuel de Arriaga; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia do 100º Aniversário da 

1ª Travessia Aérea do Atlântico Norte; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia, numa reunião com a Câmara Municipal 

e todas as Juntas de Freguesia; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no almoço de Sopas do Espírito Santo, 

na Casa de Infância de Santo Antonio; 



 

 

 

 

- Reunião do presidente da Junta de Freguesia, com o Prof. Luis Arruda, sobre a edição 

do livro “A Guerra do Ultramar, Caminhando pela Memoria e pela História”. 

- Apoio da Junta de Freguesia no ato eleitoral para as Eleição ao Parlamento Europeu; 

- Conclusão da 2ª fase do alargamento do caminho de acesso ao Miradouro do Monte 

Carneiro, com a construção de 100 mts de valeta galgável, no quadro da Obra da 

Freguesia, do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências; 

- Visita do presidente e do secretário da Junta de Freguesia, com o Delegado da Secretaria 

Regional dos Transportes e Obras Públicas na Ilha do Faial 

 

 

 

 

 

 

 


