
 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 14 DE OUTUBRO 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 – Apoio à Natalidade  

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convocatória para estar presente numa reunião sobre o 

Regulamento Aposte Local Compre no Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a eleição para a Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores – edital com local e horário de funcionamento da 

assembleia de voto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Assembleia Municipal da Horta 

 Envio de voto de pesar pelo falecimento do Sr. Carlos Alberto da Silva 

Machado, apresentado pelo grupo municipal do PSD. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

- INATEL 

 Envio de ofício a informar do apoio para a edição do livro “Delegação da 

FNAT na Horta, na aquisição de 50 livros, no valor de 356,20 €.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- CAF – Clube Automóvel do Faial 

 Envio de ofício a informar da realização do XXXI Rali Ilha Azul 2020 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Futebol da Horta 

 Envio de convite para estar presente na Gala da Associação de Futebol da 

Horta – 90º Aniversário.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

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

reunião na Câmara Municipal da Horta sobre o Regulamento Aposte Local Compre no 

Faial; 

- Conclusão da colocação de guardas de segurança em madeira (100 mts) em zonas de 

risco no caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro; 

- Comunicação ao Vice-Presidente da Câmara Municipal do valor para a construção de 

muro em pedra no Caminho Fundo para saber se corresponde ao valor de referência do 

Município para o mesmo fim; 

- Solicitar o ponto de situação da construção das caixas de drenagens no caminho de 

acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, e informar que a Junta de Freguesia já procedeu 

à aquisição das manilhas.  


