JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 20 DE MAIO 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 convocatória para uma reunião de trabalho com as Juntas de
freguesia sobre a Semana do Mar, Atividades Culturais/Animação de Verão,
Resíduos/Ambiente e outros assuntos relacionados com o covid-19.


 Envio de e-mail a solicitar o ponto de situação do processo de monotorização
das estações rateiras.


 Envio de e-mail sobre a opção de transferência de verbas do protocolo de
Delegação de Competências relativas às rubricas Desfile Semana do Mar,
Atividades Culturais/Animação de Verão e Projeto Faial Ilha de Tradições para
a rubrica “Obra da Freguesia” ou para a obra do Fundo Próprio.



- ANAFRE
 Envio de legislação relevante no âmbito do covid-19 para as Freguesias.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Altice Empresas
 Envio de proposta de orçamento para o serviço de alojamento de e-mail e
website
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Altice Empresas
 Envio de proposta de orçamento para a renovação de serviço M4O.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

- VC Network
 Envio de proposta de orçamento para alojamento do serviço de e-mail (30
gb) 40,00 € + iva
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 Envio de proposta de orçamento para alojamento de site + domínio – 10,00
€
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ponto 4 – Reuniões e visitas

- Distribuição de máscaras Sociais do Governo Regional;
- Orçamento Participativo da Matriz;
- Festas do Bairro – São Pedro;
- Música no Coreto;
- Painel de informação turística no Miradouro Monte Carneiro;
- Inicio da 3ªfase da construção de caleira galgável no caminho de acesso ao Miradouro
do Monte Carneiro;
- Construção de caixa de retenção e poço sumidor de águas pluviais no caminho de acesso
ao Miradouro do Monte Carneiro;
- Reabertura do Centro de Convívio de Seniores;
- Construção de estrutura em madeira para apoio às atividades no Recinto Desportivo da
Boa Vista;

