
ATA DA NONA REUNIAO ORDINARIA

CAETANO REALIZADA AOS VINTE E

DE FREGUESIA DE SAO

DO MES DE SETEMBRO

DA JUNTA

SETE DIAS

k
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DO ANO DE DOIS MIL E DOZN.

---- Aos vinte e sete dias do môs de setembro do ano de dois mil e doze, nesta

freguesia, na sala de reuniões do edificio sede da Jurrta 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 Secretário 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 DTVERSO

2 - COMPARTTCTPAÇÃO PARA O ENCONTRO DOS ANTTGOS

COMBATENTES

3 - REQUALTFTCAÇÃO OO PARQUE DE MERENDAS DAS FONTES ------:--
1 - EXPEDIENTE DIVERSO: ------------

1.1 - Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

----- Presente a circular ref. 6/ALRAA 2A12, a remeter um exemplar do Regimento da

Comissão Nacional de Eleições. --

----- O Executivo tomou coúecimento. --------

----- Presente a circular ref. CIRC-DROAPl2012l48 62-4010T, a remeter um exemplar

do Guia Prático do processo Eleitoral.

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

----- Presente o oficio ref.473l, de 1I.09.2A12, a remeter

Bolsas de Agentes Eleitorais, bem como a Íicha de inscrição.

o edital de Constituição de

----- O Executivo tomou conhecimento e deliberou proceder em conformidade. --------
----- Presente o oficio ref. 4689, de I2.A9.2012, a solicitar que se garantam as condições

adequadas de acessibilidade aos locais de voto.

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



@4-
W----- Presente o ofïcio do mandatário do Partido Socialista ao Círculo Eleitoral da llha

do Pico - Assembleia Legislativa Regional a solicitar o caderno eleitoral atuahzado

desta freguesia. -------

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

----- Presente o oficio ref.4867, de26.09.2012, a informar os nomes dos delegados à

assembleia de voto.

----- O Executivo tomou conhecimento e deliberou convocar paÍa o dia27.09.2AT2 a

reunião dos delegados das listas, na sede da Junta de Freguesia para escolha dos

membros das mesas da assembleia de voto, de acordo com o n.o 1 do artigo 48." da Lei

Eleitoral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

1.2 - Penhora de vencimento 2001201000005037:

----- Presente o oficio ref. IGFSSA - CSa/201214285, de 04.A9.2012 a solicitar penhora

da totalidade do vencimento a Manuel Fernando de Sousa.

----- O Executivo deliberou solicitar ao IGFSSA que o valor da penhora seja reduzido a

uma percentagem do vencimento do cidadão Manuel Fernando de Sousa.

----- Presente o oficio ref. IGFSSA - CSa/20I214405, de 14.09.2012 a informar a

redução da penhora de creditos para Ll3 do valor mensal vencimento de Manuel

Fernando de Sousa

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

1.3 - Reparações no Jardim de Infância de São Caetano

----- Presente o fax ref. 4874, de 26.09.2012, a solicitar que no âmbito do Protocolo de

Delegação de Competências se proceda à urgente e necessária reparaçáo do Jardim de

Infância de São Caetano.

----- O Executivo deliberou proceder em conformidade

2 - COMPARTTCTPAÇAO PARA O ENCONTRO DOS ANTTGOS

COMBATENTES

----- Presente o ofïcio

Combatente, a solicitar

02012012, do Núcleo da

apoio financeiro para a

Ilha do Pico da Liga

realização do encontro

dos

dos

ref.

um

combatentes do Pico;

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, em conformidade com a alineaj) do n'6

do artigo 34" dalei no 169199, de 18 de Setembro na redação da Lei n" 5-N2002, de ll
de Janeiro, atribuir um apoio financeiro no montante de 50,00€

2 - REQUALTFTCAÇÃO DO PARQUE DE MERENDAS DAS FONTES: ------



----- Com o intuído de melhorar o Parque de Merendas das Fontes o Executivo

deliberou solicitar ao Serviço Florestal do Pico plantio endémico e autóctone

---- Pelo oficio ref. S-SFPlz}l2 - 512, de 14.09.2012, o Serviço Florestal do Pico

informouadisponibilizaçáodorespetivoplantio.

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

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

e dois da Lei no 169199, de l8 de Setembro, na redação dada pela Lei no 5-N2002, de

1l de Janeiro, que depois de lida em voz alta, vai ser assinadapela Senhora Presidente e

por todos os membros do Executivo presentes à reunião

fua-eo ?xoLo (>-*lur fr+aelu com funções

que a elaborei e escrevi.

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