
 

 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DA MATRIZ 
 

REUNIÃO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
Ponto 1 – Atendimento pelo executivo  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia  

Ponto 3 - Leitura da ata da reunião anterior 

Ponto 4 – Correspondência recebida 

Ponto 5 – Reuniões e visitas 

  

Ponto 2 – Período Antes da Ordem do Dia 

    

Ponto 4 – Correspondência recebida 

 

- Câmara Municipal da Horta 

 Envio de e-mail sobre o encerramento do local de transferência de resíduos 

em Santa Barbara. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

- Delegação Regional dos Açores da ANAFRE 

 Envio de e-mail com a listagem de transferências para as freguesias para o 

ano de 2020. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- 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. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Sociedade Filarmónica Artista Faialense 

 Envio de convite para estar presente no Concerto de Natal. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Baby Signs 

 Envio de e-mail sobre a formação – Montessori – O Amor em Forma de 

Pedagogia de Vida (0-6) e Palestra Baby Signs. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

- Freguesia da Conceição 

 Envio de Boletim Informativo “Alagoa". 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

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. 


