
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 18 DE JULHO 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 Edital sobre o Dia da Defesa Nacional. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com o folheto de divulgação que acompanhou a fatura da 

agua de Junho, sobre a entrega de resíduos no Centro de Resíduos do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar os procedimentos de recolha de monstros da 

Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre os eventos que irão decorrer na 

Freguesia, no mês de agosto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



- DROAP 

 Envio de e-mail com os fundos de orçamento de estado – 3º trimestre de 

2018.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Capitania do Porto da Horta 

 Envio de e-mail sobre o concurso de admissão de voluntários para prestação 

de serviço em regime de contrato na categoria de praças na classe de fuzileiros 

– 02/2018.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Grupo Parlamentar do PSD 

 Envio de cópia do requerimento “Manutenção de caminhos agrícolas no 

Faial”.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Contabilidade Tribuna das Ilhas  

 Envio de e-mail sobre a publicidade da Semana do Mar.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Império de Sant’Ana 

 Envio de convite para estar presente nos festejos do Divino Espirito Santo.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário 

 Envio de oficio com Edital sobre a atividade suinícola.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



- Sociedade Filarmónica União Faialense 

 Envio de e-mail com pedido de dispensa para a Regina Medeiros.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Sessão Solene Comemorativa do 

185º Aniversário de Elevação da Horta de Vila a Cidade; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na estreia do Projeto Musical “Marés 

em 9 Cantos”; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia no jantar comemorativo do 90º 

Aniversário da Ourivesaria Olímpio; 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, no jantar 

com o Grupo de Cantares Ilha Azul e Grupo “Terra Nostra” de Vila Verde, no âmbito do 

XXI Encontro de Musica Tradicional da Ilha do Faial; 

- Participação do secretário da Junta de Freguesia, em substituição do presidente, na 

Sessão Solene Comemorativa do Dia da Freguesia de Castelo Branco; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com Diva Silva e Vítor 

Rui Dores, sobre o Desfile da Semana do Mar; 

- Participação do executivo da Junta de Freguesia numa reunião de trabalho com o vice-

presidente da Câmara Municipal, sobre o sistema de escoamento de aguas pluviais no 

caminho de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro e para a localização de Ecoponto no 

Bairro da Boa Vista; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na Missa Solene e na Procissão em 

honra de Nossa Senhora do Carmo; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações do IV Aniversário 

da AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial; 

- Reunião extraordinária da Assembleia de Freguesia para aprovação do novo 

regulamento de Bolsas de Estudo. 

Solicitar à presidente da Assembleia de Freguesia a marcação de uma reunião 

extraordinária, para a aprovação do novo Regulamento de Bolsas de Estudo, 

sugerindo a data de 31 de Julho. 

 


