
 
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 15 DE JANEIRO 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 – Orçamento para aquisição de papel de fotocopia e pastas arquivo morto 

Ponto 5 – Orçamento para aquisição de tonners 

Ponto 6 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício sobre a degradação de muro na Rua Dr. Azevedo; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para participar no Voto Municipal ao Senhor Santo Cristo; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de ofício a informar da transferência de 548,98 € referente ao 

protocolo de cooperação financeira. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sociedade Amor da Pátria 

 Envio de e-mail a autorizar a cedência do salão de festas, para a realização 

da Sessão Solene do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

- Serviço Florestal do Faial 

 Envio de e-mail sobre o exame para obtenção de carta de caçador regional. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de e-mail sobre a formação de funcionamento e recursos humanos das 

freguesias, na horta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional da Agricultura e Florestas 

 Envio de convite para estar presente na inauguração do Caminho da 

Fligueira. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Orçamento para aquisição de papel de fotocopia e pastas arquivo morto 

 

 - J.H.N. – José Henrique Nunes 

______________________________________________________________________ 

- Marques e Silva 

______________________________________________________________________ 

- Papelaria Telegrafo 

______________________________________________________________________ 

- Papelaria Resarte 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ponto 5 – Orçamento para aquisição de tonners 

 

- Digioffice 

______________________________________________________________________ 

 

- Inforbyte 

______________________________________________________________________ 

 

- J.H.N. – José Henrique Nunes 

______________________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com o pedreiro Vitor Duarte sobre a 

requalificação de muros em pedra no Caminho Fundo; 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com o Padre Marco Luciano, sobre o 

funcionamento do Centro de Convívio de Seniores; 

- Preparar o início da candidatura à Cooperação Técnica e Financeira do Governo 

Regional – DROAP. 


