
 
 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
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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 solicitar o levantamento do número de famílias 

carenciadas e de pessoas idosas, da freguesia. 



 

 Envio de ofício a informar da transferência de 6.705,00 € (seis mil setecentos 

e cinco euros) referente a acordos de execução e Contratos Interadministrativo 

de Delegação de Competências. 



 

 

- Filipe Fonseca 

 Envio de e-mail sobre o Orçamento Participativo Sociocultural da Freguesia 

2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Jornal Incentivo 

 Envio de e-mail sobre a publicidade de Natal. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

 

 

 

- Serviço Desenvolvimento Agrário 

 Envio de Edital sobre a atividade suinícola. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Comissão Nacional de Eleições  

 Envio do mapa calendário para a Eleição do Presidente da República – 24 

de janeiro de 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Dieter Ludwig 

 Envio de convite para visitar a exposição “100 cartazes 2011/2019 Pacific 

Art”. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Ponto 4 – Reuniões e visitas 

- Visita do presidente da Junta de Freguesia ao estúdio do músico Filipe Fonseca 

para falar sobre o projeto vencedor do Orçamento Participativo Sociocultural da 

Matriz de 2020; 

- Convívio de Natal com os utentes que frequentam o Centro de Convívio de 

Seniores e eleitos da Freguesia; 

- Concerto musical para animar o centro histórico e a dinamização do Comércio 

Tradicional, na época do Natal; 

- Colocação da iluminação de Natal no Bairro da Boa Vista; 

- Propor à Presidente da Assembleia de Freguesia, a marcação da reunião de 

dezembro para o dia 26 de dezembro; 

- Apoio Social da quadra de Natal. 

 

 

 

 

 


