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wATA DA eUARTA nnunrlo onnnqÁRrA DA JUNTA DE FREGUESTA DE

sÃo c,q.nrANo REALIZADA Aos vrNTE E snrs DrAs no vrns DE ABRrL

DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

---: Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, nesta freguesia, na

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

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

Isabel Rodrigues da Costa, estando presente o Senhor Vogal João Humberto Gaspar de

Melo, Tesoureiro

----- A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, vma vez que verificou haver

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

reunião secretariada por mim, Ana Isabel Rodrigues da Costa.

ORI}EM DO DIA

1 - EXPEDIENTE DIVERSO

2 . CANDIDATURA OTL-J

3. PEDII}O DE RENUNCIA

4 _ ATRIBUIÇÂO DE APOIOS FINANCEIROS

s - REQUALrFrcAÇÃo DA Ánn,q, ENVOLVENTE AO PORTO DE SÃO

CAETANO:

I . EXPEDTENTE DTVERSO:

1.1 - Trilhos e Rotas Culturais - Município da Madalena:

----- Presente o oficio ref.725, de 03.04.2012, a solicitar apoio da Junta de Freguesia

paft a divulgação e angariação de voluntários para a reahzação de caminhadas de

car aclenzação de trilho s.

----- O Executivo tomou conhecimento, e deliberou por unanimidade, proceder a

afixação do cartaz do evento nos locais de estilo da freguesia. ----------

L.2 -Liquídação de quota ANAFRE:

----- Presente o oÍicio ref. AFP/CWebl99l, a acusar receção do pagamento da quota de

2010 e envio do respetivo recibo.

----- O Executivo tomou conhecimento.

1.3 - Campanha Açores entre Mares:

----- Presente o ofïcio ref. SAID-DRAI\,Í/20121272, a convidar a partrcipação na

campanha Açores entre Mares.

----- O Executivo tomou coúecimento. --------
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1.4 - Certificação de Fotocópias e Reconhecimento de Assinaturas:

----- Presente a circular ref. SAI-DROAP/2O12128, que presta esclarecimentos acerca de

certifìcação de fotocópias e recoúecimento de assinaturas pela Junta de Freguesia. ----
----- O Executivo tomou conhecimento. ---

1.5- Processamento do Fundo de Financiamento das Freguesias em 2012:

----- Presente a circular ref. DROAP 12012127 e informar os montante previstos para o

ano de20l2

----- O Executivo tomou conhec imento

2. CANDIDATURA OTL-J:

----- O executivo deliberou, por unanimidade, efetuar uma candidatura aos programas

OTL-J I Ocupaçã,o de Tempos Livres e Jovens Solidários, projetos a serem

desenvolvidos nos próximos meses de julho e agosto, respetivamente, e tendo como

áreas de intervenção a manutenção de zonas balneares, apoio administrativo e

dinamização de grupos de crianças e idosos.

3 . PEDIDO DE NNNÚNCTA:

----- Presente o pedido de renúncia ao mandato da Seúora Helena Maria de Melo

Garcia Silva.

----- O Executivo tomou coúecimento e deliberou convocar uma Assembleia

Freguesia Extraordinária, nos termos do artigo 29o, b), da Lei n." 169199, de 18

Setembro, na redação daLei n.o 5-N2002, de ll de Janeiro

4 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS:

----- 4.1- Apoio à Comissão Fabriqueira da lgreja Paroquial de São Caetano: ------

----- Presente à reunião a proposta de apoio financeiro à Comissão Fabriqueira da Igreja

Paroquial de São Caetano, para realização de festividades.

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, em conformidade com a alíneaj) do n" 6

do artigo 34o da Lei no L69199, de 18 de Setembro na redação da Lei no 5-A12002, de l1

de Janeiro, atribuir um apoio financeiro no montante de 400,00€

----- 2.3 - Apoio à Comissão Fabriqueira da lgreja de Santa Margarida: --------------

----- Presente à reunião a proposta de apoio financeiro à Comissão Fabriqueira dalgreja

de Santa Margarrda, pararealização de festividades. -----------

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, em conformidade com a alínea j) do n" 6

do artigo 34o da Lei no L69199, de 18 de Setembro naredaçáo da Lei n" 5-N2002, de Il
de Janeiro, atribuir um apoio fìnanceiro no montante de 400,00€

de

de



s - REQUALTFTCAÇÃO DA ÁREA ENVOLVENTE AO PORTO DE SÃO

CAETANO:

----- 5.1

Caetano,

- Atendendo a necessidade de algumas melhorias junto ao porto de São

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, solicitar ao Parque Natural da Ilha do

Pico e à Direção Regional do Ordenamento do Territorio e dos Recursos Hídricos

autorização paÍa a execução de um muro de sustentação ao Largo Clodemiro Machado,

vertente Este. -------

---'- 5.2 - Tendo çoúecimento da deslocação de maquinariaparareparação do muro de

sustentação da Ribeira da Prainha e atendendo à necessidade de limpeza e melhoria dos

acessos à "poça",

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, solicitar ao Parque Natural da llha do

Pico auxílio para a realização desta mesma intervenção

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

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

e dois da Lei no 169199, de 18 de Setembro, na redação dada pela Lei no 5-N2002, d,e

1 1 de Janeiro, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Senhora Presidente e

por todos os membros do Executivo presentes à reunião e por mim,

,A -f*2.4..a-V I é*L com funções de Secretária,

que a elaborei e escrevi. ---

De seguida foi encerrada a reunião eram vinte e uma horas.

{",^ò-*\"É fl'-'NAt


