
 

 

 
 
 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 13 DE JANEIRO DE 2021 
 

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 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail a convocar para a cerimónia de assinatura das adendas aos 

Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências, para 2021. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de e-mail sobre a eleição do Presidente da República – local e horário 

de funcionamento da assembleia de voto. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Envio de convite para estar presente no Voto do Senhor Santo Cristo. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

- Sociedade Amor da Pátria  

 Envio de ofício a confirmar a cedência do Salão Nobre da Sociedade Amor 

da Pátria, para a realização da Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

 Envio de e-mail a solicitar a alteração da reunião com os senhores deputados 

Ana Luís e Tiago Branco, para o dia 19 de janeiro. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Urbhorta 

 Envio de e-mail a confirmar a reunião solicitada por esta Junta de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Caixa de Providência do Ministério da Educação 

 Envio de e-mail a solicitar informação sobre o óbito do sócio António José 

Macedo Medeiros. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Paulo Figueiredo 

 Envio de orçamento para a atuação do Grupo “Cordis” no momento musical 

da Sessão Solene evocativa do Dia da Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Novo Rumo 

 Envio de orçamento para a deslocação aérea do Grupo “Cordis”, a convite 

da Junta de Freguesia. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

- Participação do presidente e da tesoureira da Junta de Freguesia numa reunião solicitada 

por esta autarquia, pelo Diretor da Urbhorta, Francisco Botelho; 
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