JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 22 DE JULHO 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
- Direção Regional de Organização e Administração Publica
 Envio de circular sobre as alterações ao Decreto-Lei nº 82/2019, de 27 de
junho, que estabeleceu as novas regras de identificação dos animais de
companhia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail a informar da transferência do 3º trimestre dos fundos de
orçamento de estado.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
 Envio de Voto de Congratulação – 25º Aniversário dos Grupos Locais de
Ação Local – da Iniciativa Comunitária LEADER à formalização e
funcionamento das Associações de Desenvolvimento Local dos Açores.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

- Grupo Parlamentar do Partido Socialista
 Envio de ofício com o Voto de Recomendação 25º Aniversário dos Grupos
Locais de Ação Local – da Iniciativa Comunitária LEADER à formalização e
funcionamento das Associações de Desenvolvimento Local dos Açores.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de e-mail com o parecer da Autoridade Regional de Saúde, sobre a
realização do Ciclo de Cinema sobre a realizadora Agnès Varda, no âmbito do
Orçamento Participativo de 2019.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências – Secretaria
Regional da Saúde
 Envio de e-mail sobre a reunião com a rede territorializada de intervenção e,
comportamentos aditivos no Faial.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Escola Básica Integrada da Horta
 Envio de e-mail a agradecer o apoio prestado à Escola no decorrer da
pandemia da Covid-19.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- Agência para a Qualificação, Emprego e Trabalho da Horta
 Envio de e-mail a informar das candidatas para a colocação no Programa
PROSA.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre o início das funções da
candidata selecionada na Junta de Freguesia.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
- SISDIAS
 Envio de e-mail com a informação solicitada pela Junta de Freguesia sobre
a isenção na emissão de atestado de residência, para efeitos de instrução nas
candidaturas às eleições.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Reunião do presidente da Junta de Freguesia com Nancy Silva, para a possível
colocação no Programa PROSA, para apoio ao Centro de Convívio de Seniores e
apoio administrativo;
- Reunião do presidente da Junta de Freguesia com representantes da AMI.
- Proceder à monotorização e se necessário à reposição do isco rodenticida em
todas as estações rateiras colocadas na Freguesia;
- Proceder ao corte e remoção de infestantes na Canada do Caminho Fundo, no
âmbito do Concurso Eco-Freguesia, Freguesia Limpa;
- Proceder ao corte e remoção de infestantes nas margens da Matriz da
denominada Ribeira da Conceição, no âmbito do Projeto A Minha Ribeira;
- Proceder ao corte de arborização junto a um dos edifícios da Urbanização da
PSP, na Ladeira de Santo António;
- Fazer uma oscultação junto dos bares e restaurantes da Freguesia para saber do
interesse dos empresários da colocação de cinzeiros de rua junto aos seus
estabelecimentos, a colocar no âmbito do Concurso Eco-Freguesia, Freguesia
Limpa, associado ao Orçamento Participativo da Matriz, de 2018;
- Proceder ao adiamento, para data possível, do Ciclo de Cinema sobre a
realizadora Agnès Varda, no âmbito do Orçamento Participativo de 2019, devido
às recomendações da Autoridade Regional de Saúde emanadas no quadro do atual
período de situação de calamidade, da pandemia da Covid-19;

- Piquenique de Verão com os utentes que frequentam o Centro de Convívio de
Seniores.

