
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 06 DE NOVEMBRO 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 a solicitar informação sobre o concerto proposto pela Junta 

de Freguesia para integrar o programa “Natal com Tradição”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a realização do projeto “Presentes no Concelho”;  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para a reunião de abertura do projeto “Presentes no 

Concelho”;  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de pedido de divulgação do projeto “Presentes no Concelho”;  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o projeto “Faial Ativo” – aulas de hidroginástica;  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a informar da desratização no Edifício dos Paços do 

Concelho. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

- Sociedade Filarmónica Artista Faialense 

 Envio de ofício a informar a composição dos novos corpos gerentes da 

Sociedade Filarmónica. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- CAF – Clube Automóvel do Faial 

 Envio de e-mail sobre o X Rali do Faial Alem Mar 20191. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- SISDIAS 

 Envio de e-mail com esclarecimentos sobre o registo e licenciamento de 

animais de companhia. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

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

Municipal ao local da possível construção de edifício para o Império União e Fraternidade 

da Ladeira de Santo António; 

- Decisão da coima a aplicar ao processo de contraordenação de canídeo, em que é arguida 

a Sra. Maria de Lourdes da Rosa; 

- Espolio da ex-Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa. 


