JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ
HORTA
ACTA ORDINÁRIA REALIZADA EM TRINTA
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE
_____ Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas
e trinta minutos, reuniram-se na sede da Junta de Freguesia da Matriz, sita no Largo
Duque Ávila e Bolama, na cidade da Horta, os elementos que formam a citada Junta,
respectivamente, Laurénio Manuel Azevedo Tavares, Presidente, Isabel Alexandra de
Melo Quadros Marques Fernandes Dutra, Tesoureira, e Luis Carlos da Silva Morais,
Secretário. _____________________________________________________________
_____ O Presidente declarou aberta a sessão com a leitura da ata da reunião anterior, a
qual foi aprovada por unanimidade e considerada conforme com a minuta previamente
elaborada no final da dita reunião passando-se de seguida à discussão e análise dos
assuntos incluídos na Ordem de Trabalhos, tendo sido tomadas as deliberações que se
seguem após dar cumprimento ao período de antes da Ordem do Dia.________________
2 – Período antes da ordem do dia: _________________________________________
- Foi dado conhecimento da correspondência recebida: _________________________
- Da Câmara Municipal da Horta, envio de e-mail sobre o encerramento do local de
transferência de resíduos em Santa Barbara. ____________________________________
- Da DROAP – Direção Regional de Organização e Administração Publica, envio do
Acordo de Cooperação Financeira assinado por ambas as partes; envio de ofício sobre a
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulação desses dados; envio de ofício sobre as regras de identificação dos
Animais de Companhia, entrada em vigor do Decreto-Lei nº 82/2019, de 27 de junho. __
- Da Delegação Regional dos Açores da ANAFRE, envio de e-mail com a listagem de
transferências para as freguesias para o ano de 2020. _____________________________
- Da ANAFRE, envio de e-mail com o ofício da Senhora Provedora-Adjunta de Justiça
sobre a emissão de atestados de residência a pedido de terceiro não autorizado. ________
- Da Sociedade Filarmónica Artista Faialense, envio de convite para estar presente no
Concerto de Natal. ________________________________________________________
- De Baby Signs, envio de e-mail sobre a formação – Montessori – O Amor em Forma de
Pedagogia de Vida (0-6) e Palestra Baby Signs. _________________________________
- Da Freguesia da Conceição, envio de Boletim Informativo “Alagoa". _____________
– Foram tomadas as seguintes deliberações: _________________________________
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- No seguimento do e-mail recebido da Câmara Municipal sobre o encerramento do local
de transferência de resíduos de Santa Barbara, procurar saber se a entrega de resíduos
orgânicos poderá continuar a ser feita no local até aqui disponibilizado pelo município,
para o efeito. _____________________________________________________________
- Proceder em conformidade com as recomendações recebidas da DROAP, Direção
Regional de Organização e Administração Publica, sobre as regras de identificação dos
Animais de Companhia entrada em vigor do Decreto-Lei nº 82/2019, de 27 de junho. ___
- Tomado conhecimento do e-mail recebido da Delegação Regional dos Açores da
ANAFRE, com os valores das transferências do Fundo de Financiamento de Freguesias,
para o corrente ano de 2020, e proceder à respetiva alteração orçamental na reunião de
Assembleia de Freguesia do mês de abril. _____________________________________
- Tomar em consideração as recomendações indicadas pela ANAFRE, no ofício enviado
da Senhora Provedora-Adjunta de Justiça, sobre a emissão de atestados de residência a
pedido de terceiro não autorizado. ____________________________________________
Ponto 5 – Reuniões e visitas. _______________________________________________
- Participação do executivo da Junta de Freguesia no convívio de natal com os utentes
que frequentam o Centro de Convívio e com os eleitos da Freguesia; ________________
- Participação do presidente da Junta de Freguesia na assinatura do Protocolo de
Cooperação ao Fundo de Investimentos das Freguesias – Fundo Próprio, para a
comparticipação da candidatura apresentada à DROAP, no âmbito do Acordo de
Cooperação Financeira do Governo Regional com as Freguesias. ___________________
_____ E nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual se
lavrou a presente acta que depois de lida vai ser assinada nos termos legais. __________

___________________________________
___________________________________
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