
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 17 DE OUTUBRO 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 
 

- Direção Regional de Organização e Administração Pública 

 Envio de e-mail sobre os Fundos de Orçamento de Estado – 4ª trimestre de 

2019; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o Acordo de cooperação Financeira 2019; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo 

 Devolução do Acordo de Colaboração entre a Secretaria Regional da 

Energia, Ambiente e Turismo e esta Junta de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas 

 Envio de convite para a assinatura do auto de consignação da reabilitação e 

beneficiação do troço da E.R. nº 1-2ª Rib. Do Cabo e Largo Jaime de Melo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

- Guarda Nacional Republicana 

 Envio de auto de notícia por contraordenação NPCO 2203004300070/19 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de proposta de alteração aos contratos interadministrativos e acordos 

de execução para 2020; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a campanha de desratização do Concelho da Horta; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para participar nas comemorações do Dia Municipal Viver 

em Igualdade. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ficha de inscriçãopara o Dia Municipal Viver em Igualdade. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Delegação Regional da ANAFRE 

 Envio de convocatória para a Assembleia Geral. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o XVII Congresso Nacional da ANAFRE. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Divisão de Ação Social do Faial 

 Envio de ficha de inscrição no Festival Interage. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre o Programa Anos Incríveis – Crianças em idade pré-

escolar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ouvidoria da Horta 

 Envio de convite para participar na Festa de Santa Cecilia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- AJIFA – Associação de Jovens da Ilha do Faial 

 Envio de convite para estar presente na IV Edição do C(H)orta – Festival de 

Curtas do Faial. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Associação de Andebol da Ilha do Faial 

 Envio de e-mail sobre uma atividade de andebol a realizar no Bairro da Boa 

Vista. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

             Bolsas de Estudo Universitárias 

− Barbara Goulart 

 Envio de resposta à solicitação desta Junta de Freguesia, relativamente a 

outras bolsas de estudo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

− Cristina Carvalho 

 Envio de resposta à solicitação desta Junta de Freguesia, relativamente a 

outras bolsas de estudo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

− Daniela Silva 

 Envio de resposta à solicitação desta Junta de Freguesia, relativamente a 

outras bolsas de estudo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Reunião do presidente e do secretario da Junta de Freguesia com carpinteiro para a 

reparação de equipamentos no Parque Infantil da Boa Vista; 

- Reunião do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com o Padre 

Marco Luciano, sobre o Centro de Convívio de Seniores; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações dos 90 Anos da 

Congregação das Irmãs Franciscanas na ilha do Faial; 

- Centro de Convívio de Seniores; 

- Prova de Ciclismo Rampa da Matriz; 

- Programa Eco Freguesia, Freguesia Limpa; 

- Projeto “A Minha Ribeira”. 

 


