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----- Aos trinta dias do mês de agosto 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 presentes os Senhores Vogais Dércio Paulo Goulart

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

----- A Seúora 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
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1 - EXPEDIENTE DTVERSO:

1.1 - Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

----- Presente o oficio ref. 310 05.01.112.554{JE, de 27 .07 .2012, a informar o período

de suspensão do Recenseamento Eleitoral. --------------

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

----- Presente a circaúar ref CIRC-DROAP/2012141, de 02.082012, a informar o

período de suspensão do Recenseamento Eleitoral. -------

----- O Executivo tomou coúecimento.

----- Presente a circular ref. I/ALRAA 2012, a remeter um exemplar do mapa

cronológico das operações eleitorais para a Assembleia Legislativa óa Região

Autónoma dos Açores

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

----- Presente a circular 1sf l/ALRJqÁ 2012, a remeter um exemplar da compilação de

documentos relativos à eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos

Açores.

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

1.2 - Penhora de vencimento 2001201000005037:



----- Presente o ofïcio ref. IGFSS A - CSa/201213868, de 21.08.2012 a solicitar penhora

de vencimento a Manuel Fernando de Sousa

----- O Executivo deliberou informar o IGFSSA que o cidadão Manuel Fernando de

Sousa não possui vínculo laboral com esta entidade.
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CAETANO:

2.1 - Pedido de licenciamento:

----- Presente o oficio ref. SAID-DRAI/Í20T21520, de 03.08.2012, a solicitar mais

elementos.

----- O Executivo tomou coúeci

2.2 -Pedido de licenciamento:

----- Presente

elementos. -----

o oficio ref. SAI-DRA/201211705 de 20.06.2012, a solicitar mais

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

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

D{tw (*1" GuW frlnaeva com tunções de Secretário,

que a elaborei e escrevi.

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