
 
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 04 DE MARÇO DE 2020 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento do executivo  

Ponto 2 – Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 3 - Período Antes da Ordem do Dia 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a informar que o subtema Artes/Ofícios -Calceteiro indicado 

por esta Junta de Freguesia para o Desfile da Semana do Mar, já foi solicitado 

por outra Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de edital com a interrupção do transito para a realização do Matriz 

Urban Trail. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Assembleia Municipal da Horta 

 Envio de Votos de Congratulação pela passagem dos 500 Anos da Fundação 

da Santa Casa da Misericórdia da Horta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Direção de Finanças da Horta 

 Envio de e-mail sobre a campanha de IRS 2019.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

- Ricardo Oliveira 

 Envio de maquetas para a implantação do edifício do Império União e 

Fraternidade da Ladeira de Santo António. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Navefogo Açores 

 Envio de orçamento para a aquisição de extintor novo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Nunca Desistas 

 Envio de e-mail sobre o Projeto AGIR 360. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail com o despacho 2836-A/2020, de 02 de março, sobre o 

plano de contingência – prevenção controlo infeção por novo Coronavírus 

(COVID-19). 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Ministério Administração Interna 

 Envio de circular sobre a consulta anual dos cadernos. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade  

 Martim Moreira de Melo 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia nas comemorações do 162º 

Aniversário da Sociedade Filarmónica Artista Faialense; 

- Visita do Presidente da Junta de Freguesia com o Engenheiro Ricardo Oliveira ao local 

da possível implantação do edifício para o Império União e Fraternidade da Ladeira de 

Santo António; 

- Inicio dos trabalhos de limpeza e manutenção regular dos espaços exteriores e públicos 

da Cadeia de Apoio da Horta; 

- Limpeza regular semanal do Bairro da Boa Vista. 

 


