
 
 

 

   
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

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 – Apoio à Natalidade – Candidatura de Manuel Silva 

Ponto 5 – Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2019 

Ponto 6 – 4ª Revisão Orçamental de 2018 

Ponto 7– Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

      Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convite para estar presente na abertura das atividades de rua, no 

âmbito do programa “Natal com Tradição”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a sessão de fisioterapia a realizar no Centro de 

Convívio de Seniores 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de formulário de candidatura por rubrica 2019, referente aos acordos 

de execução e contratos interadministrativos de Delegação de Competências. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica 

 Envio de e-mail a responder a uma solicitação da Junta de Freguesia, sobre 

a emissão de atestado de residência em língua diferente da portuguesa. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

- Biblioteca Publica e Arquivo Regional João José da Graça 

 Envio de convite pata estar presente na conferencia “A GUERRA PASSOU 

POR AQUI: A Horta/Faial entre 1914/1927”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Capitania do Porto da Horta 

 Envio de e-mail com avisos para concursos de categoria de oficiais e regime 

de contrato de praças. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- JSD Açores 

 Envio de e-mail sobre a campanha Natal Solidário. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- MeXeTe – Associação Faial em Movimento 

 Envio de e-mail sobre a realização do evento “KetroKult Christmas powered 

by MeXeTe”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade – Candidatura de Manuel Silva 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Opções do Plano e Proposta de Orçamento para 2019 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Ponto 6 – 4ª Revisão Orçamental de 2018 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Ponto 7 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações do Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência, promovido pela APADIF; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no inicio das atividades de rua, 

inseridas no programa “Natal com Tradição”; 

- Solicitar ao Serviço de Desenvolvimento Agrário 40 plantas de azáleas para plantar em 

espaços públicos da Freguesia. 


