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DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

----- Aos trinta dias do mês de outubro 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 Dércio Paulo Goulart

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

----- A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, Ltma 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 DIVERSO

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA

SÃO CAETANo REALIZADA AoS TRINTA DIAS Do

DIREITOS'

----- O Executivo tomou conhecimento e deliberou

----- Presente o oficio ref. 5025, de 08.10.201,2, a

2 _ PROJETO PEDDY PAPER *NA ROTA DOS

3 _ ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS

1 . EXPEDTENTE DI\{ERSO:

1.1- Eleição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores

----- Presente o ofïcio ref. 4940, de 01 .10.2012, a informar os Locais e Horários de

Funcionamento das Assembleias e Secções de Voto e n.o de Inscrição dos Eleitores e a

solicitar a afrxação do respetivo edital.

----- O Executivo tomou conhecimento e deliberou proceder em conformidade. --------
----- Presente o oficio ref.4987, de 02.10.2012, a designar os Membros da Mesa e a

solicitar a afrxação do respetivo edital. --

proceder em conformidade.

remeter o Alvará de Nomeação dos

Membros das Mesas das Assembleias de Voto.

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

1.2 - Reparações no Jardim de Infância de São Caetano

----- Presente o oficio ref. 4943, de 02.10.2012, a solicitar material no âmbito do

Protocolo de Delegação de Competências para a EB/II de São Caetano.

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

----- Presente o ofïcio ref.5329, de 19.10.2012, a solicitar colaboração no âmbito do

Protocolo de Delegação de Competências para o JI de São Caetano. ----------
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W----- O Executivo deliberou proceder em conformidade

1.3 - ANAFRtr - Quotização

Presente o ofïcio ref. AFP/CN{/ebl32T7ll2, de 01.10.2012, a solicitar a

regolarização das quotas à Associação. ---------

----- O Executivo deliberou proceder àregalarização das quotas de 2012.

1.4 - Distribuição de isco raticida

----- Presente o oficio ref SE-SDAP/201211876,1HS, de 1A.10.2012, a solicitar a

diwlgação de aviso.

----- O Executivo deliberou proceder em conformidade

1.5 - Concurso de Admissão de Voluntários para a Marinha Portuguesa -------------

----- Presente o ofïcio ref. SEAD/6218, de 18.10.2012, a solicitar a divulgação de aviso.

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

1.ó - Processos de contraordenação - Tramitação e aspetos legais a considerar na

instrução

Presente a circular ref. CIRC-DROAP|ã}TZ|79, de 19.10.201,2, divulgar

informação aceÍca da tramitação e aspetos legais a considerar na instrução de processos

de contraordenação.

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

1.7 - Regulamento do Conselho Municipal de Juventude da Madalena

----- Presente o oficio ref.5468, de 30.10.2012, divulgar proposta do Regulamento do

Conselho Municipal de Juventude da Madalena.

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

2 - PROJETO PEDDY PAPER "NA ROTA DOS DIREITOS'':

----- Presente o oÍïcio ref. 34812012, de 0410.2012, a solicitar colaboração no âmbito

do Projeto Peddy Paper "Na Rota dos Direitos". ------

----- O Executivo deliberou apoiar em 50€ para a compra de material escolar.

3 - ATRIBUIÇAO DE APOIOS FINANCEIROS:

----- 3.1- Apoio ao Centro Social da Terrn do Pão

----- Presente à reunião a proposta de apoio financeiro ao Centro Social da Terra do Pão.

----- O Tesoureiro, Sr. João Humberto Gaspar de Melo, ausentou-se da sala, não

participando na discussão e votação, por se achar legalmente impedido.



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

do artigo 34o dalei no 169199, de 18 de Setembro naredação daLei no 5-N2A02, de 11

de Janeiro, atribuir um apoio financeiro no montante de 450,00€

----- 3.2 - Apoio à Casa do Povo de São Caetano:

----- Presente à reunião a proposta de apoio financeiro à Casa do Povo de São Caetano. -

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, em conformidade com a alineaj) do n'6
do artigo 34o dalei no T69199, de 18 de Setembro na redação da Lei n' 5-N2002, de lL

de Janeiro, atribuir um apoio financeiro no montante de 700,00€.

----- 3.3 - Apoio ao agrup,rmento musical ooRonda das Noveo':

----- Presente à reunião a proposta de apoio financeiro ao agrupamento musical "Ronda

das Nove", parafazer face às despesas de funcionamento.

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

do artigo 34o da Lei no 169199, de 18 de Setembro na redação da Lei n" 5-N2002, de TI

de Janeiro, atribuir um apoio financeiro no montante de 150,0re. ---------

---- 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-N2A02, de

1l de Janeiro, que depois de lida emvoz alta, vai ser assinada pela Senhora Presidente e

por todos os membros do Executivo presentes à reunião

Déro, fuow com funções

que a elaborei e escrevi.--

---- De seguida foi encerrada a reunião eram vinte e uma horas e trinta minutos.
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por mim,

Secretário,
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