
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 06 DE MARÇO DE 2019 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento pelo executivo  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia  

Ponto 3 - Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 4 – Correspondência recebida 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Ponto 4 – Correspondência recebida 
 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail sobre a sessão de fisioterapia no âmbito do Projeto Faial 

Ativo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da indisponibilidade do Presidente do Conselho 

de Ilha de estar presente na Sessão Solene do Dia da Freguesia.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- APADIF – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial 

 Envio de ofício a informar que a APADIF será representada pelo Dr. João 

Duarte, na Sessão Solene do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha do Faial 

 Envio de e-mail sobre as candidaturas para ajudas ao POSEI e PRORURAL. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

- AJIFA 

 Envio de e-mail a confirmar a colaboração da AJIFA na 6ª edição do Matriz 

Urban Trail e Caminhada. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

 Envio de e-mail a informar da indisponibilidade do Sr. Deputado Tiago 

Branco, para estar presente na Sessão Solene do Dia da Freguesia.  

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Direção Regional do Turismo 

 Envio de e-mail a confirmar a presença da Diretora Regional do Turismo, 

Dra. Cíntia Martins. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail a informar da indisponibilidade para estar presente na 

Sessão Solene do Dia da Freguesia 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- ISSA – Instituto para o Desenvolvimento Social dos Açores 

 Envio de e-mail a confirmar a presença da Dra. Cláudia Goulart, na Sessão 

Solene do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

- DGAL 

 Envio de e-mail sobre a recolha de informação – descongelamento de 

carreiras. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Comissão Nacional de Eleições 

 Envio de e-mail com o mapa cronológico das operações eleitorais, referente 

à eleição do Parlamento Europeu. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- Urbhorta 

 Envio de e-mail a informar que existe disponibilidade de um técnico para a 

conferencia na Biblioteca Publica e Arquivo João José da Graça, no dia 14 de 

Março, pelo valor de 20,00 euros/hora + iva 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

- Marta Scarlati 

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre a recolha de monstros. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

 

 


