
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 07 DE MARÇO 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 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

 Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício com proposta para instalação de novo ecoponto na 

Freguesia; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o manual de instruções para as Juntas de Freguesia, 

relativo ao registo no SICAFE; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o Projeto Faial Ilha de Tradições - FIT; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com as festividades do Concelho da Horta; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o relatório da visita à Freguesia da Matriz; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



- Ministério da Administração Interna 

 Envio de circular sobre a consulta anual dos cadernos de recenseamento. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de convocatória para a Assembleia Geral Eleitoral e V Encontro das 

Freguesias dos Açores – 06 de Abril. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção de Finanças da Horta 

 Envio de e-mail sobre a campanha de receção das declarações de modelo 3 

de IRS de 2017. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- SPRHI, SA 

 Envio de e-mail sobre a reparação da habitação do Sr. Rogério Silva 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da junta de Freguesia com o vice-presidente da Câmara ao 

Caminho Fundo para analisar a possível requalificação e alargamento da estrada e visita 

à Canada do Caminho Fundo para observar o muro de pedra que ruiu e tratar da sua 

remoção e rampeamento do talude; 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia com o vice-presidente da Câmara 

Municipal da Horta ao Largo do Carmo para verificar uma estrutura em blocos próxima 

da Igreja do Carmo e tratar da sua remoção; 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia com o vice-presidente da Câmara 

Municipal à Rua do Paiol para analisar a possível correção e alargamento de curva nesta 

estrada municipal. 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia acompanhado do Reitor da Ordem Terceira, 

Padre Marco Luciano, às obras de restauro da Igreja do Carmo. 



- Apoio da Junta de Freguesia ao Acantonamento de Pioneiros do Agrupamento 171, 

das Angustias, do Corpo Nacional de Escutas, realizado na Matriz. 

- Visita do Presidente ao Acantonamento de Pioneiros do Agrupamento 171, das 

Angustias, do Corpo Nacional de Escutas; 

- Inicio da prestação de serviço a favor da comunidade (PTFC) do Senhor Francisco 

Goulart. 


