
 
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 13 DE FEVEREIRO 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 – Pedido de apoio 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de minuta de contrato para assinatura dos proprietários envolvidos a 

dar a autorização/cedência dos terrenos, no âmbito de intervenção para a 

Requalificação do Caminho Fundo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de alteração ao anexo A do contrato interadministrativo de Delegação 

de Competências em vigor. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de alteração ao contrato interadministrativo de Delegação de 

Competências em vigor. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convocatória para reunião de trabalho no âmbito do Projeto Faial 

Ilha de Tradições e Semana do Mar 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 Envio de e-mail a solicitar o envio de informação para a Agenda Cultural de 

Março. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Envio de e-mail com o levantamento topográfico em versão dwg, e folha 

com apuramento de custos relativa ao Fundo Próprio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

- Coral de Santa Catarina 

 Envio de ofício com a comunicação dos novos órgãos sociais do Coral de 

Santa Catarina.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail com a informação do número de animais atribuídos a cada 

proprietário, para entrar no Núcleo Florestal da Caldeira/Cabouco.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com esclarecimentos sobre os requerimentos para o Serviço 

de Pastoreio.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro 

 Envio de e-mail a agradecer a iniciativa desta Junta de Freguesia, na 

atribuição do valor da inscrição do Matriz Urban Trail, à Liga Portuguesa 

Contra o Cancro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 Envio de e-mail a solicitar o cartaz do Matriz Urban Trail, para efeitos de 

divulgação. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Casa do Povo dos Cedros 

 Envio de e-mail a comunicar da antecipação do Convívio de Carnaval com 

os utentes que frequentam o Centro de Convívio, para o dia 18 de fevereiro.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre o 31º aniversário da ANAFRE.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Almeida e Filhos, Lda  

 Envio de e-mail a informar ser uma empresa licenciada em receção de 

resíduos ferrosos e não ferrosos.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- José Eduardo Pires 

 Aquisição de metálicos para a ligação de postes em madeira torneados e 

fixação a estacoes no mesmo material para guardas de segurança no caminho 

de acesso ao Miradouro do Monte Carneiro, no valor de 910,53 € com IVA 

incluído. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

- SISDIAS 

 Orçamento para prestação de serviços de consultoria e apoio à contabilidade. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

 

- Guarda Nacional Republicana 

 Envio de Auto de Notícia por contraordenação de canídeos 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Pedido de apoio 

- Cadeia de Apoio da Horta 

 Envio pedido de apoio para a execução de serviço de jardinagem na Cadeia 

de Apoio da Horta.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação da Assistente Técnica e do executivo da Junta de Freguesia na formação 

sobre funcionamento e recursos humanos das freguesias, promovida pela ANAFRE – 

Associação Nacional de Freguesias e que se realizou na freguesia de Castelo Branco. 

 

 


