
 
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 25 DE MARÇO 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 e-mail com as orientações para o apoio a munícipes em situação de 

fragilidade, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo novo 

Coronavírus Covid-19. 

 Tomado conhecimento e proceder em conformidade 

 

 Envio de e-mail com o reforço nas medidas de prevenção na recolha de 

resíduos, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo novo Coronavírus 

Covid-19. 

Tomado conhecimento e divulgar nos meios digitais da JF (facebook e 

página) 

 

 Envio de e-mail a solicitar a divulgação do Guia do Requerente e Investidor 

e dos novos contatos dos serviços municipais, no âmbito do plano de 

contingência da infeção pelo novo Coronavírus Covid-19. 

Tomado conhecimento e divulgar nos meios digitais da JF (facebook e 

página) 

 

 

 

 



 

 

 

 Envio de e-mail a solicitar informação aquando da conclusão do processo de 

assinatura dos contratos de autorização dos proprietários dos terrenos do 

Caminho Fundo. 

Informar o Vice-presidente da Camara Municipal que o processo de 

assinatura dos contratos de autorização dos proprietários dos terrenos do 

Caminho Fundo foi iniciado, mas foi suspenso devido ao decretado Estado 

de Emergência Nacional, na sequência da pandemia do COVID-19.  

 

 Envio de e-mail a informar da alteração das datas de realização do Projeto 

Faial Ilha de Tradições, para o último trimestre de 2020, no âmbito do plano 

de contingência da infeção pelo novo Coronavírus Covid-19. 

Tomado conhecimento 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail com o link para acesso á Lei com a informação sobre a 

prestação de contas, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo novo 

Coronavírus Covid-19. 

Tomado conhecimento e proceder em conformidade 

 

 Envio de e-mail com nota informativa sobre o atendimento e apoio a casos 

sociais, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo novo Coronavírus 

Covid-19. 

Tomado conhecimento 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail com a Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, sobre medidas 

excecionais e temporárias, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo 

novo Coronavírus Covid-19. 

Tomado conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Envio de e-mail com o despacho nº 3614-D/2020, de 23 de março – que 

define orientações para os serviços públicos e cumprimento do previsto no nº 

3 do artº 15º do Decreto nº2-A/2020, de 20 de março, no âmbito do plano de 

contingência da infeção pelo novo Coronavírus Covid-19. 

Tomado conhecimento 

 

- FREGAL - Freguesias 

 Envio de e-mail com as medidas mais relevantes para as Freguesias que 

constam da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, sobre medidas excecionais e 

temporárias, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo novo 

Coronavírus Covid-19. 

Tomado conhecimento 

 

- SISDIAS 

 Envio de e-mail com a Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, sobre medidas 

excecionais e temporárias, no âmbito do plano de contingência da infeção pelo 

novo Coronavírus Covid-19. 

Tomado conhecimento e ter em atenção as medidas excecionais para 

procedimento futuro, nos prazos indicados 

 

- Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

 Envio de e-mail a solicitar esclarecimentos sobre o NIF indicado numa 

fatura, no âmbito do Acordo de Colaboração entre a Secretaria e a Junta de 

Freguesia da Matriz de 2019. 

Prestar o devido esclarecimento com informação de que o NIF 

680025685era um número antigo da JF o que não foi detetado aquando da 

sua entrega e solicitar a sua aceitação em virtude de o mesmo ter sido 

emitido através do portal das finanças e aceite por esta entidade, uma vez 

que o portal não reportou o referido erro, permitindo a emissão daquele 

documento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- O atendimento da Junta de Freguesia tem estado a ser feito por teletrabalho conforme 

deliberação tomada para o efeito. 

- O trabalho e as reuniões do executivo da Junta de Freguesia têm sido feitos regularmente 

por meios digitais. 

 


