
k-vJ-ATA DA sEXTA nnuxÉo onon{ÁnrA
sÃo cnnrANo REALTzADA Aos vrNTE

DA JUNTA DE FREGUESIA DE

E OITO DIAS NO NTNS DE JUNHO

DO ANO DE DOIS MIL E DOZ.N.

---- Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, nesta freguesia, na

sala de reuniões do edificio 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 presentes os Senhores Vogais Dercio Paulo Goulart

Ferreira e João Humberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretârio 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 Goulart Ferreira.

ORDEM DO DIA

1 - EXPEDIENTE DWERSO

2 - PROPOSTA DE LrCENÇA DE UTTLTZAç^O DOS RECURSOS HÍDRTCOS-

I - EXPEDIENTE DIVERSO: ------------

1.1 - Entrada de gado:

----- Presente o oficio ref.0.70.110 S-SFP120I2-313, de 30.052012. a solicitar a

diwlgação do edital com as datas de entrada de gado.

----- O Executivo tomou conhecimento, e deliberou proceder em conformidade.

1.2 -Interrupção de trânsito:

----- Presente o oficio ref. SEAD143-1213562, de 06.06.2012, a auÍorizar a interrupção

ao trânsito no Largo de São Pedro, no dia 30 de junho e 1 de julho

----- O Executivo tomou conhecimento. --------

1.3 - Rastreio Organizado de Cancro de Mama nos Açores - ROCMA: --------------

----- Presente o oficio ref SAI-CO N20T21684, de 08.06.20T2, a dar conhecimenta da 2"

volta do ROCMA.

----- O Executivo tomou conhecimento. --------

1.4 - Festas de Santa Maria Madalena 2Ol2:

----- Presente o oÍïcio ref 184/AÌ\{/2012, de 13.06.2012, a convidar a Freguesia de São

CaeÍano, para a constituição de uma equipa para a representaçáo da mesma nos Jogos

do Concelho - Inter-freguesias.

----- O Executivo tomou conhecimento, e deliberou proceder em conformidade.

1.5 - Resultado da Candidatura OTLJ 2012:



----- Presentes os emails de otlj.drj@azores.gov.pt, de 15.06.2Q12, a dar conhecimento

dos resultados das candidaturas ao Programa OTL-J.

----- O Executivo tomou coúecimento

2 - PROPOSTA DE LrCENÇA DE UTTLTZAÇLO DOS RECURSOS nÍOnrCOS:

----- Presente o oficio ref. SAI-SAP120121176, de 21.06.2012. a remeter a proposta de

Licença de Utilização dos Recursos Hídricos.

----- O Executivo tomou conhecimento, e deliberou aprovar a mesma.

---- Nada mais havenda a tralar, o Executivo deliberou, por unanimidade, apravar 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 n' 5-N2002, de

I I de Janeiro, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pela Senhora Presidente e

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

9u'nr.o ?nrlo 6"r^h,rí fr*e*^ com funções de Secretário,

que a elaborei e escrevi.--

----- De seguida foi encerrada a reunião eram vinte horas etrirrta minutos.
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