JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020
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 – Reuniões e visitas
Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia

Correspondência recebida
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de nova calendarização do Projeto Faial Ilha de Tradições.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail a informar de uma desratização e desbaratização no edifício
dos Paços do Concelho.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail a solicitar a atualização de dados referentes ás respostas
sociais no Concelho.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de resposta à informação desta Junta de Freguesia, sobre a colocação
de aviso para não deposição de resíduos, junto aos ecopontos na Canada das
Dutras.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 Envio de resposta à informação desta Junta de Freguesia, sobre o
desabamento de parte de muro de pedra no Caminho Fundo.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Direção Regional do Ambiente
 Envio de e-mail a convidar para participar na 11 ª edição do concurso Eco
freguesia, freguesia limpa.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica
 Envio de e-mail a informar da certidão de verbas transferidas em 2019, no
âmbito da cooperação financeira.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail sobre a concessão de apoios – ação social.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
 Envio de convite para estar presente na apresentação do livro “Maria
Bettencourt. Diários de uma Mulher Singular”.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de ofício a informar que a presidente da Assembleia não poder estar
presente na Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia, devido a outros
compromissos assumidos.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Cruz Vermelha Portuguesa
 Envio de e-mail a informar da receção do ofício enviado por esta Junta de
Freguesia, sobre o espólio da CVP.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Direção Regional da Saúde
 Envio de e-mail a solicitar a divulgação de cartaz com recomendações sobre
o Coronavírus.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Direção Regional da Solidariedade Social
 Envio de e-mail sobre o programa solidariedade em movimento – 2ª fase de
candidaturas.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Santa Casa da Misericórdia da Horta
 Envio de convite para estar presente na Missa das Comemorações dos 500
anos da Santa Casa da Misericórdia da Horta.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Junta de Freguesia de Castelo Branco
 Envio de e-mail com informação sobre a formação da ANAFRE em Castelo
Branco.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Ministério da Administração Interna
 Envio de circular sobre a inscrição no recenseamento eleitoral português,
dos cidadãos nacionais do Reino Unido, na sequência do Brexit.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Serviço Florestal do Faial
 Envio de edital sobre a entrada condicionada de bovinos nos baldios da Ilha
do Faial em regime de prestação de serviços de pastoreio.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ponto 5 – Orçamento para aquisição de piso de borracha em placas
- Veco Urban Design
 Orçamento para a aquisição de piso de borracha em placas, homologado,
para o Parque Infantil da Boa Vista.

______________________________________________
- Ambi L
 Orçamento para a aquisição de piso de borracha em placas, homologado,
para o Parque Infantil da Boa Vista.

______________________________________________
- Geometrik
 Orçamento para a aquisição de piso de borracha em placas, homologado,
para o Parque Infantil da Boa Vista.

______________________________________________

Ponto 6 – Reuniões e visitas
- Participação do presidente da Junta de Freguesia no Voto Municipal do Senhor Santo
Cristo, na Praia do Almoxarife;
- Participação do presidente e do secretário da Junta de Freguesia na reunião com o
Presidente da Direção do Clube Independente de Atletismo Ilha Azul, para tratar da
organização do Matriz Urban Trail;
- Convites para a mesa de honra da Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia.

