
 
 

 

 
JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 

 

REUNIÃO DE 19 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 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de ofício a informar da transferência de 8.850,00 € (oito mil oitocentos 

e cinquenta euros), referente aos acordos de execução e contratos 

interadministrativos de Delegação de Competências. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de informação relativa ao Desfile da Semana do Mar e do Projeto Faial 

Ilha de Tradições – FIT de 2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convocatória para a cerimónia de assinatura de fundos próprios 

2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de cópia do protocolo de cooperação financeira 2020 – Fundo Próprio, 

que vai ser assinado por ambas as partes. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 Envio de editais sobre o Dia da Defesa Nacional. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sociedade Filarmónica Artista Faialense 

 Envio de convite para estar presente nos festejos comemorativos do 162º 

Aniversário.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- SISDIAS 

 Envio de e-mail com a informação sobre a plataforma de apoio ao cliente.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail com esclarecimentos sobre as questões apresentadas pela 

Junta de Freguesia, referente à proposta para a Prestação de Serviços de 2020.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Jorge Araújo 

 Envio de e-mail a solicitar o envio do livro “Guerra do Ultramar 

Caminhando pela Memória e pela História”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Participação do Presidente da Junta de Freguesia na reunião de trabalho na Câmara 

Municipal, sobre o Projeto Faial Ilha de Tradições e Desfile da Semana do Mar 2020; 

- Participação do presidente da Junta de Freguesia nas comemorações dos 500 Anos da 

Santa Casa da Misericórdia da Horta; 

- Visita do presidente da junta de freguesia à cadeia de apoio da Horta, para avaliar o 

trabalho a efetuar, relativo ao pedido de apoio apresentado, para a realização de serviços 

de jardinagem  na área daquele estabelecimento prisional. 

- Voto de Congratulação pela comemoração dos 500 Anos da Santa Cada da Misericórdia 

da Horta. 


