
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 08 DE MAIO 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 dados para o “Índice da Sustentabilidade”.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de edital com a designação dos membros das mesas da Assembleia de 

Voto – Eleição para o Parlamento Europeu.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a confirmar a alteração da hora, da realização do momento 

cultural, do Projeto FIT – Faial Ilha de Tradições.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Adeliaçor 

 Envio de documentação relativa às candidaturas do Mar2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- ACRA 

 Envio de confirmação da realização das sessões de esclarecimentos sobre o 

“Endividamento” e “Comércio Eletrónico e Compras à Distância” 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o Aviso nº 6519/2019, de 9 de abril, com o programa 

Economia Circular em Freguesias (JUNTA +). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mails sobre a Assembleia Geral na ilha Graciosa. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mails sobre o Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, que 

Concretiza a transferência de competências dos municípios para órgãos das 

freguesias. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Museu da Horta 

 Envio de convite para estar presente na abertura da exposição “A métrica do 

destino”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Escola Secundária Manuel de Arriaga 

 Envio de convite para estar presente na abertura dos XXX Jogos Desportivos 

Escolares 2019. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas cerimónias do XVIII Dia 

Municipal do Bombeiro. 

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

reunião sobre a realização do Azores Trail Run; 

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

sessão de abertura dos XXX Jogos Desportivos Escolares 2019; 

- Participação da tesoureira da Junta de Freguesia na sessão de divulgação dos apoios 

disponíveis ao abrigo do Mar2020, da Adeliaçor; 

- Pedido de colaboração à Câmara Municipal, para o levantamento topográfico da área da 

construção do Império União e Fraternidade da Ladeira de Santo António; 

- Solicitação à Câmara Municipal de interdição do trânsito no caminho de acesso ao 

Miradouro do Monte Carneiro, devido ao início da 2ª fase da obra de alargamento da via, 

com a construção de valeta galgável. 


