
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 31 DE JULHO 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 – Orçamento guardas de proteção 

Ponto 6 – 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 o envio de justificativos de despesa relativas aos 

contratos interadministrativos e acordos de execução; 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com editais de divulgação de canídeos alojados no canil 

municipal; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a formação – Treino de Competências para a 

Intervenção na Prevenção das Adições; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com listagem dos proprietários do caminho fundo – artéria 

circundante no Monte Carneiro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Envio de convite para estar na cerimónia de abertura oficial da 44º edição da 

Semana do Mar; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar na Missa Solene e na Procissão em honra de 

Nossa Senhora da Guia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite do Dia do Emigrante para divulgação. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente na abertura do Quiosque do Triangulo, 

no âmbito da 44ª edição da Semana do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Urbhorta 

 Envio de e-mail com o alinhamento do Desfile da Semana do Mar 2019 

“Faial Um Oceano de Música”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail a solicitar o texto correspondente ao tema atribuído 

“Saxofone”; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com a minuta do texto a enviar sobre o Desfile da Semana 

do Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- SISDIAS 

 Envio de e-mail com a autorização de alteração de transferência bancaria. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o PEPAL – 6ª edição - 2ª fase – apreciação de pré-

candidaturas; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a consulta ANACOM – Revisão dos objetivos de 

densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviço; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a iniciativa “Portugal Chama. Por Si. Por Todos”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Globalsoft 

 Envio de e-mail sobre os valores pendentes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial 

 Envio de Edital sobre a atividade suinícola. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a divulgação de declarações de retificação para os 

calendários venatórios das Ilhas São Jorge e Pico. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

- Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores  

 Envio de e-mail sobre as Queimas. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Instituto de Segurança Social dos Açores 

 Envio de e-mail sobre a divulgação de pedido do OMA – elaboração de 

figurinos para espetáculo de dança, na Semana do Mar, elaborado pelos utentes 

do Centro de Convívio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Horácio Matias 

 Envio de e-mail a solicitar o envio de NIB. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Solidariedade Social 

 Envio de e-mail sobre o programa para melhorar a acessibilidade nas 

residências das pessoas com mobilidade reduzida. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ordem dos Engenheiros 

 Envio de circular sobre a obrigatoriedade da posse de título profissional de 

engenheiro técnico para a prática de atos de engenharia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- João Luís de Oliveira Pereira 

 Envio de convite parta estra presente no lançamento do livro que contem 

“Outras Histórias”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Império de Sant’Ana 

 Envio de convite para as Sopas do Espírito Santo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Câmara Comércio e Indústria da Horta 

 Envio de convite para estar presente na Sessão de Abertura da XIV Expo 

Mar. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Fernando Mendes  

 Envio de e-mail sobre a formação – Treino de Competências para a 

Intervenção na Prevenção das Adições. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 5 – Orçamento para guardas de proteção 

 

- Carmo 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- José Eduardo Pires 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

- Losménio 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente e da Tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião com o 

Vice-Presidente da Câmara Municipal sobre o Fundo Próprio – Caminho Fundo; 

- Participação da Tesoureira e da Assistente Técnica da Junta de Freguesia numa 

formação promovida pela Câmara Municipal sobre o treino de competências para a 

intervenção na prevenção das adições. 

 

 


