JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
REUNIÃO DE 28 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 – Reuniões e visitas
Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia

Correspondência recebida
- Câmara Municipal da Horta
 Envio de alteração ao anexo A do contrato interadministrativo de Delegação
de Competências em vigor, referente à transferência da verba das rubricas
Projeto “Faial Ilha de Tradições”, “Desfile da Semana do Mar” e “Atividades
Culturais/Animação de Verão”, para a rubrica “Obra da Freguesia – 3ª fase da
melhoria das condições de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro”;
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 Envio de e-mail com o orçamento da empresa José Eduardo Pires, para a
construção do poço absorvente e caixa de retenção no caminho de acesso ao
Miradouro do Monte Carneiro;
Enviar à Câmara Municipal informação de que a Junta de Freguesia
considera que a proposta apresentada pela empresa José Eduardo Pires,
para a construção do poço absorvente e caixa de retenção no caminho de
acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, reúne as condições para a
execução da obra, desconsiderando a importância da asfaltagem em
relação ao valor total da proposta, e solicitar também esclarecimento sobre
o número exato das manilhas.

 Envio de e-mail a informar do agendamento de uma ação de sensibilização
sobre a Saúde Mental em tempos de pandemia, com a distribuição de
equipamento de proteção individual, no âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Terceira Idade;
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 Envio de convite para estar presente na Missa de Fiéis Defuntos.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

- Associação de Pais e Encarregados de Educação da EBI-Horta
 Envio de e-mail a solicitar esclarecimento sobre transporte escolar de
educando.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Comissão Nacional de Eleições
 Envio de e-mail com informação de que a CNE irá garantir o atendimento
em permanência no dia 25 de outubro - Eleição para a Assembleia Legislativa
da Região Autónoma dos Açores.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

- Angústias Atlético Clube
 Envio de ofício a solicitar apoio para a aquisição de trofeus para o torneio
de King.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ponto 4 – Reuniões e visitas
- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, no
almoço e na Gala AF Horta – 90º Aniversário;

- Reunião com a direção do Cineclube do Faial para fazer o balanço da realização do
Ciclo de Cinema ao Ar Livre;
- Acordo de cedência de videoprojector com EBI da Horta, para utilização na Escola da
Vista Alegre;
- Reposição do painel de informação turística no Miradouro do Monte Carneiro;
- Manutenção de mobiliário urbano da Zona de Lazer da Rua do Paiol.

