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ATÂ DA xoxA nnulcrÃo onmxÁru1 DA JUNTÁ DE

CAETAT{0 REALIZADA Aos TRTNTA nr.c.s no twÊ,s

FREGUESIA nn sÃo

DE SETEMBRO DO

ANO DE DOIS NÍIL E CATORZE

---- Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e caÍoÍze, nesta freguesia, na

sala de reuniões do edificio sede da Jrmta de Freguesia de São Caetano, reuniu

ordinmiamente o Executivo, sob a presidência da Senhora Presidente da Junta, Ana

Isabel Rodrigues da Costa, estando presentes os Seúores Vogais Dércio Paulo Goulart

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

----- A Senhora Presidente declarou aberta 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 Goúart Ferreira.

ORDEMDODIÂ

1 . EXPEDIENTE DIVERSO

1-EXPEDIENTE DIVERSO

1.1 - Enúo de Edital

----- Presente os ofïcios ref.4674 de 04.09.2014, ref. 4981 de 19.09.2014 do Município

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

---- O Executivo deliberou proceder em confonnidade.

1,2 - Abaixo-Assinado

--- Presente o oÍïcio datado de 08.09.2014 da Fibroglobal a informar que nos temos

do contmto entre a Fibroglobal e o Estado Português, estão apenas obrigados a

ÍrsseguÍzu uma coberhra mínima de 50% da popúação do concelho da Madalena. ------
----- O Executivo tomou coúecimento e deliberou remeter o úaixo-assinado para a

Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia.

1.3 - Inventário das condições do pârque ediÍicado

----- Presente o oÍïcio ref. 4987 de 19.09.2014 do Município da Madalena a solicitar a

identificação dos imóveis e infraestruturas onde possam ocorrer danos mais

significativos em resultado de ação sísmica.

----- O Executivo deliberou proceder em conformidade.

1.4 - Remuneração Complenentar - ClassiÍicação Orçanental

---- Presente a circular ref. CIRLAR-DRO /Jl2014/55 de 72.09.2014 da DROAP a

remeter informação acerca do assunto acima referido.

---- O Executivo tomou conhecimento



--- Nada mais havendo a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovaÍ a

presente ata" nos temos e para os efeitos consignados no número dois do artigo

cinquenta e sete da Lei n' 7512013, de 12 de setembro, que depois de lida em voz alta,

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

presentesàrcuniãoepormim, )inro [+nt:r,
com funções de Secretrário, que a elaborei e escrevi.

--.- De seguida foi encerrada a reunião eram vinte horas e hinta e cinco minutos. ------
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