
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 21 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 e-mail sobre o momento cultural, do Projeto FIT; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre os troféus para os vencedores das provas de 

apuramento da freguesia, do Projeto FIT; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convocatória para a reunião de preparação do Desfile da Semana 

do Mar; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- AJIFA 

 Envio de e-mail com o cartaz “Música no Coreto”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar reunião sobre o Concerto “Música no Coreto” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

- Direção Regional do Orçamento e Tesouro 

 Envio de oficio sobre o prédio urbano, sito ao Beco do Saco, nº 14, 

Freguesia da Matriz, Concelho da Horta – artº 477/Matriz. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção Regional da Juventude 

 Envio de convite para estar presente na sessão de apresentação da 

Plataforma Electrónica do Programa Voluntariado Jovem. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sociedade Filarmónica Artista Faialense 

 Envio de Convite para o “Concerto Cinema”, no âmbito das comemorações 

do 160º aniversário. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Venerável Ordem Terceira do Carmo 

 Envio de pedido de tinta para pintura do interior do Convento do Carmo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o Fundo ambiental – economia circular em 

Freguesias. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a prestação electrónica de contas do exercício de 

2017. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 



- Globalsoft 

 Envio de e-mail sobre a rescisão dos contratos de prestação de serviços de 

apoio à contabilidade da Globalsoft, por parte da Junta de Freguesia. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Intrum 

 Envio de ofício para pagamento de faturas da Grenke, relativo à rescisão 

dos contratos com a Globalsoft 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Contabilidade Tribuna das Ilhas 

 Envio de e-mail sobre a publicidade de Páscoa. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial 

 Envio de e-mail sobre a desratização e fornecimento de isco a agricultores. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia na reunião na Câmara Municipal, 

sobre o Desfile da Semana do Mar; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia numa reunião com a Brigada Animal 

de Rua do Faial – ABRIGAR; 

- Dicidir sobre a entrega de produtos alimentares, produto da inscrição dos participantes 

no Urban Traial Matriz, a uma Instituição de solidariedade Social; 

- Programa de apuramento dos representantes da freguesia do Projeto FIT – Faial Ilha 

de Tradições. 


