
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 10 DE OUTUBRO 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 – Bolsas de Estudo 

Ponto 5 – Orçamentos limpeza da Ribeira 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

 Correspondência recebida 

 

- Assembleia Municipal da Horta 

 Envio de ofício com o Voto de Congratulação apresentado pelo grupo 

municipal do PSD, pela reabertura da Igreja do Carmo; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de convocatória para reunião de trabalho sobre os contratos 

interadministrativos e acordos de execução da delegação de competências; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o Projeto Faial Ativo – Hidroginástica; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o Dia Mundial da Terceira Idade – 29 de Outubro; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

- DROAP – Direção Regional de Administração e Organização Publica 

 Envio de ofício sobre o programa de regularização extraordinária dos 

vínculos precários. Exercício de funções por contratos celebrados ao abrigo de 

programas/medidas de emprego criados na Região; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional dos Assuntos do Mar 

 Envio de e-mail sobre o ordenamento do Espaço Marítimo dos 

Açores/Resultados da primeira consulta aos interessados.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desporto do Faial 

 Envio de ofício sobre o encontro de futebol de 5, voleibol 4x4 e basquetebol 

3x3 para a administração publica regional.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre a formação SNC-AP para as Freguesias dos Açores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Parque Natural do Faial 

 Envio de e-mail com ofício sobre a organização de Trails em áreas 

protegidas.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências 

 Envio de convite para estar presente na sessão de apresentação do I Plano de 

Ação de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2019, que terá lugar na 

Câmara Municipal da Horta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

- Prodemazores 

 Envio de e-mail sobre herbicidas para eliminação de erva.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Bolsas de Estudo 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Orçamentos limpeza da Ribeira 

 Nelson Oliveira (860,00 € c/ IVA)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Arménio Jardinagem (650,00 € c/ IVA)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Marco Ramos (2.800,00 € c/ IVA)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

 


