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ATA DA OITAVA RETJNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO

cAETANo Rn,ALIZADAAos vINTE E oITo DIAS Do nnÊs on,tcosro no
ÀNO DE DOIS MILE CATORZE

--- Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e caÍotze, nesta freguesia,

na sala de reuniões do ediÍïcio sede da Junta de Freguesia de São Caetano, reuniu

ordinariamente o Executivo, sob a presidência da Seúora Presidente da Junta, Ana

Isabel Rodrigues da Cost4 estando pÌes€ntes os Seúores Vogais Dércio Paulo Goulart

Ferreira e João Humberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretiírio e Tesoureiro. -----

--- A Seúora Presidente declarou zbertz a reunião, uma vez que verificou haver

"quórum" para o normal funcionamento do Executivo, eram vinte horas, sendo a

reunião secretariada por mim, Dércio Paulo Goulart Feneira.

ORDEM DO DIA

I - EXPEDIENTE DIVERSO

2 -ATRIBUIçÃO DE APOIOS

1_EXPEDIENTE DIVERSO

1.1 - Envio de trldiÍal

----- Presente os oficios rcf.4434 de 08.08.2014, ref.4548 de 21.08.2014 do Município

da Madalena a rerneter editais para afixação nos lugares de estilo.

--- O Executivo deliberou proceder em conformidade.

1.2 - Recolha de informaçiio sobre eletricidade e combustíveis

----- Presente o email datado de 02.05.2014 da Direção Regional da Energia a solicitar

informação acerca do

durante o ano de 2013.

consÌrmo de energia e combustíveis desta Junta de Freguesia

----- O Executivo deliberou enviar a informação solicitada.

1.3 - Soluções Interpretativas

----- PÌesente o oficios ref. 4567 de 22.08.2014 do Município da Madalena a remeter

circular da DROAP soluções interpretativas da lei.

---- O Executivo tomou conhecimento-

2 * ATRTBUIçÃO DD APOTOS

--- 2.1 - Apoio à Comissão para os Assuntos Econónicos da Paróquia de São

Câetâno



---- Presente o offcio datado de 29.07.2014 da Comissão para os Assuntos Económicos

da Paróquia de São Caetano a solicitar apoio pam a aquisição de troféus a atribúr na

festa de São Caetano.

---- O Executivo deliberou, por unanimidade, em conformidade com a alínea v) do n' 1

do artigo 16o da Lei 75/2013, de 12 de setembro, atribuir 1 (um) troféu no montante

miíximo de 25,00€.

--- 2,2 - Apoio à Liga dos Combâtentes

----- Presente

Combatentes

o oÍìcio ref. 34114 de 24.06.2014

a solicitar apoio financeiro para

do Núcleo da Ilha do Pico da Liga dos

a rcalizagão do Dia do Combatente do

Pico

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, em conformidade com a alínea o) do n' I

do artigo 16" da Lei 7512013, de 12 de setembro, atribuir um apoio financeiro no

montante de 50,00€.

--- 2.3 - Apoio ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Caetano

---- Presente o oÍïcio ref. 15/2014 de 29.07.2014 do Grupo Folclórico da Casa do Povo

de São Caetano a solicitar apoio para oferecer ao Rancho Foiclórico os Camponeses da

Beira Ria, com o qual irão fazer intercâmbio, algo da nossa terra.

--- O Executivo deliberoq por unanimidade, em conformidade com a alinea v) do no I

do artigo 16" da Lei 7512013, de 12 de setembro, adquirir uma miniatwa de um bote

baleeiro

mais havendo a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovaÌ a

presente ata, nos termos e para os efeitos consignados no número dois do artigo

cinquenta e sete da Lei no 7512013, de 12 de setembro, que depois de lida em voz alt4

vai ser assinada pela Seúora Presidente e por todos os membros do Executivo

presentes à reunião e por mim, 9< n a n Fna6 *
com funções de Secretiário, que a elaborei e escrevi.

--- De seguida foi encenada a reunião eram vinte hoÌas e cinquenta minutos. -----------

Nada


