
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 16 DE MARÇO DE 2022 
 

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 5 – Contraordenação de canídeo NPP 486152/2021 – Proposta de decisão 

Ponto 6 – Contraordenação de canídeo NPP 512556/2021 – Proposta de decisão 

Ponto 7 – Reuniões e visitas 

Ponto 8 – Outros assuntos 

 

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal Horta 

 Envio de e-mail com o edital com o condicionamento de transito relativo ao 

Matriz Urban Trail; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o cartaz “Dar Voz ao Silencio” para divulgação; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação Cultural São Roque do Pico 

 Envio de agradecimento pelo convite e pelo envio das fotos da atuação do 

Trio na Sessão Solene do Dia da Freguesia; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial 

 Envio de e-mail com Edital sobre o fornecimento de isco rodenticida aos 

agricultores. 



 

 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Habitação – Serviço da Ilha do Faial 

 Envio de e-mail com as medições na casa nº 18 da Rua de Sant’Ana – Vanda 

Maria Moitoso Lopes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

- Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego  

 Envio de e-mail a informar da aprovação da candidatura desta Junta de 

Freguesia ao Programa SEI. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Adeliaçor 

 Envio de convocatória para a realização da Assembleia Geral. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviços Sociais da Polícia de Segurança Publica 

 Envio de minuta para o contrato de cedência temporária do direito de 

superfície pelos Serviços Sociais da PSP, para edificação do Império União e 

Fraternidade da Ladeira de Santo António. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Cooperação com o Poder Local 

 Envio dos certificados de participação na ação de formação autárquica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 

 Envio de e-mail a confirmar a inscrição no Concurso Eco-Freguesia, 

freguesia limpa 2022. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com os resultados do concurso Eco-freguesia 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Guarda Nacional Republicana 

 Envio de auto de notícia por contraordenação de canídeo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Proposta de decisão do Processo nº 2/2021 desta Junta de Freguesia, referente 

ao Auto de Notícia Nº 486152/2021, da Polícia de Segurança Publica  

- Proposta de decisão apresentada pela instrutora do processo em referência – 

admoestação, em virtude do nome do titular do canídeo referido no Auto de Notícia não 

estar correto e por o canídeo em referencia já estar registado nesta Junta de Freguesia e o 

seu proprietário se ter dirigido a esta autarquia para renovar a licença de posse e circulação 

de cães, após a ocorrência. 

 

Ponto 6 – Proposta de decisão do Processo nº 3/2021 desta Junta de Freguesia, referente 

ao Auto de Notícia Nº 512556/2021, da Polícia de Segurança Publica  

- Proposta de decisão apresentada pela instrutora do processo em referência – 

admoestação, em virtude do canídeo em referência já estar registado nesta Junta e a 

arguida se ter dirigido a esta autarquia para renovar a licença de posse e circulação de 

cães, após a ocorrência. 

 

 



 

 

 

 

 

Ponto 7 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas celebrações do Senhor dos Passos. 

 

Ponto 8 – Outros assuntos 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


