
 
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 29 DE JANEIRO 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 – Orçamento para aquisição de t-shirts para o Matriz Urban Trail 

Ponto 5 – Orçamento para aquisição de piso de borracha em placas  

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Casa do Povo dos Cedros 

 Envio de convite para os utentes do centro de convívio participarem no 

convívio de carnaval 2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Fayal Sport Club 

 Envio de e-mail com a composição dos novos corpos sociais para o biénio 

2020/2022. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Centros de Formação Talento 

 Envio de e-mail a solicitar a anulação do pedido de estágio.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

- Horta Garden 

 Envio de e-mail com orçamento para o alojamento do orador convidado para 

a Sessão Solene Comemorativa do Dia da Freguesia.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Orçamento para aquisição de t-shirts para o Matriz Urban Trail 

 

- Brindes e Companhia 

 Envio de orçamento para a aquisição de t-shirts para o Matriz Urban Trail e 

Caminhada. 

 ________________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Orçamento para aquisição de piso de borracha em placas 

- Veco Urban Design 

 Envio de orçamento para a aquisição de piso de borracha em placas, para o 

Parque infantil da Boa Vista. 

______________________________________________ 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na cerimónia de assinatura das adendas 

aos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências para o ano de 2020; 

- Reunião do executivo da Junta e Freguesia com a Comissão Política de Ilha do PSD do 

Faial; 

- Preparar o Relatório Eco Freguesias; 

- Preparar o início da candidatura à Cooperação Técnica e Financeira do Governo 

Regional – DROAP. 

 


