
 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 29 DE JULHO 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 – Apoio à Natalidade 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 3 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Correspondência recebida 

 

- Secretaria Regional dos Açores 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de lançamento da 1ª pedra 

da construção da nova sede do quartel da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do Faial; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de assinatura da Carta de 

Compromisso da Rede Local de Intervenção; 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de inauguração da 

remodelação do Serviço de Urgência e do Hospital de Dia do Hospital da Horta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Secretaria Regional dos Transportes e Obras Publicas 

 Envio de convite para estar presente na cerimónia de assinatura do Contrato 

da empreitada de melhoramento das condições de acesso ao Monte da Guia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

- Secretaria Regional do Mar, Ciência de Tecnologia  

 Envio de convite para cerimónia da inauguração da Escola do Mar dos 

Açores; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Envio de convite para cerimónia de lançamento da 1ª pedra da empreitada 

de Requalificação do Entreposto Frigorifico da Horta. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Câmara Municipal da Horta  

 Envio de convite para estar presente na inauguração do monobloco instalado 

no plano descoberto do Terminal Marítimo de Passageiros. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- ANAFRE 

 Envio de legislação relevante para as freguesias, no âmbito da Covid-19 – 

Lei nº 28-2020, de 28 de julho. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 4 – Apoio à Natalidade  

 Maria Luísa Silva Carrico Neto 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

 

- Participação do executivo e da presidente da Assembleia de Freguesia no 

convívio de verão com os utentes do centro de convívio de seniores, que se 

realizou no Parque da Alagoa; 

 



 

 

 

- Conclusão da entrega das máscaras sociais da Câmara Municipal da Horta, e 

divulgar na página do Facebook da Junta de Freguesia que quem não recebeu 

diretamente as mascararas na sua residência que podem levantar as mesmas na 

sede da Junta de Freguesia; 

- Publicitar nos meios de divulgação da Junta de Freguesia (página de internet e 

facebook) da alteração temporária do funcionamento dos serviços 

administrativos desta autarquia, na primeira quinzena do mês de Agosto, que 

será das 09:00 às 12:30 horas. 


