JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 08 DE ABRIL 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
- Serviço Florestal do Faial
 Envio de informação sobre a alteração nos procedimentos com a inscrição
definitiva para a admissão do gado no perímetro florestal do Faial 2020, na
sequência da pandemia do COVID-19;
T/C e divulgar pelos meios de comunicação da JF (face e página)

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE
 Envio de e-mail com as disposições mais relevantes para as freguesias, sobre
a Lei nº 2/2020, de 31 de março – Orçamento do Estado para 2020.
T/C
 Envio de e-mail com os links de informação das várias tipologias de
candidaturas simplificadas aos apoios e concursos da Direção Regional da
Habitação;
T/C e divulgar pelos meios de comunicação da JF (face e página)

- Escola Básica Integrada da Horta
 Envio de e-mail a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia no acesso a
material educativo (fotocopias), na sequência do decretado Estado de
Emergência Nacional, derivadas da pandemia do COVID-19.
Disponibilizar o apoio solicitado para a impressão de fotocopias de
documentos para requerer apoio social escolar ou de matéria curricular
em articulação com a escola.

- Santa Casa da Misericórdia da Horta
 Envio de e-mail a solicitar a colaboração da Junta de Freguesia na aquisição
de material adequado e necessário para a prevenção do COVID-19.
Adquirir 20 caixas (1000 unidades) de máscaras cirúrgicas + ProteHo PLP
GUM 3 ply, elástico e certificada, a fim de satisfazer o pedido da Santa
Casa da Misericórdia da Horta, com entrega de 750 unidades, ficando 250
unidades em reserva na Junta de Freguesia, para possível apoio a outras
entidades

- EDA
 Envio de e-mail a informar sobre as medidas excecionais na redução do
consumo da eletricidade, no âmbito do COVID-19
T/C e divulgar pelos meios de comunicação da JF (face e página)

Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Envio de felicitações ao Grupo Coral da Horta, pela passagem do seu 37º Aniversário;
- Informação a Assembleia de Freguesia das atividades desenvolvidas pela Junta de
Freguesia, no período de 18 de março a 08 de abril;
- Elaborar, para entrega em todas as residências da freguesia, um infomail com
recomendações sobre a higiene publica, nomeadamente no que respeita à recolha de
resíduos indiferenciados, monos/monstros/verdes, no âmbito das ações relativas ao
Concurso Eco Freguesia, Freguesia Limpa.

