
 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 11 DE NOVEMBRO 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 

 

- Escola Básica Integrada da Horta 

 Envio de e-mail com o parecer do Conselho Executivo da EBI sobre o 

transporte escolar da encarregada de educação Sally Silveira; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI da Horta 

 Envio de e-mail a agradecer o envio do parecer desta Junta de Freguesia 

relativamente ao transporte escolar da encarregada de educação Sally Silveira, 

e informar que já deram seguimento ao processo de revisão das regras de 

atribuição do transporte escolar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

 Envio de e-mail sobre a aplicação de produtos fitofarmacêuticos em zonas 

urbanas, de lazer e vias de comunicação. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a campanha e distribuição de Arvores de Natal. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail a reencaminhar a informação recebida da Secretaria 

Regional da Agricultura e Florestas sobre a aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com a Resolução do Conselho do Governo nº 278/2020 de 

07 de novembro de 2020, na sequência da pandemia da Covid-19. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail com alteração da realização da Assembleia Geral. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Cineclube do Faial 

 Envio de e-mail sobre a parceria de cinema ao ar livre. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no 27º Aniversário do Clube 

de Filatelia “O Ilhéu”; 

- Solicitar à Câmara Municipal que seja agendada uma visita ao local da 

construção da caixa de retenção e poço sumidouro de águas pluviais no caminho 

de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, com a Eng. Tânia Maciel e o 

respetivo construtor, José Eduardo Pires; 

- Solicitar à Câmara Municipal esclarecimento sobre o ponto de situação do 

planeamento para o possível início dos trabalhos de requalificação do Caminho 

Fundo; 

- Prova de Ciclismo “Rampa da Matriz”; 

- Preparação do Plano e Orçamento para 2021. 

 


