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b-ATA DA DECTMA pRTMETRA nnuNrÃo onnrnÁnra DA JUNTA DE

FREGUESTA DE sÃo canrANo REALTzADA Aos vrNTE E NovE DrAS

DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE.

----- Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, nesta

freguesia, na sala de reuniões do edificio sede da Jurfta de Freguesia de São Caetano,

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

Ana Isabel Rodrigues da Costa, estando pÍesentes 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 DIVERSO

2 , DOCUMENTO

PLURIANUAL D
S PREVISIONAIS:

E ACTWIDADES

oRÇAMENTO

E PLANO

PARA 2013, PLANO

PLURIANUAL DE

IN\rESTIMENTOS

3 - ATRTBUTÇÃO DE APOTOS FTNANCETROS

4 . OFERTA DE BOLOS DE NATAL A POPULAÇAO IDOSA DA FREGUESIA

DE SÃO CAETANO

I - EXPEDIENTE DIVERSO:

1.1- Concurso de Admissão Categoria TSN e TN

----- Presente o ofïcio ref.5lI3, de 08.n.2A12, a solicitar a dir,ulgação do aviso do

concurso de admissão para oficial técnico superior naval e oficial técnico naval.

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

1.2 -Licença de Utilização dos Recursos Hídricos n.o DPM/2012/44

----- Presente o oficio ref. 11307.0412012155 de 07.11.2012" a remeter a Licença de

Utilização dos Recursos Hídricos n." DPlzÍ2O12144

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

1.3 - Projeto peddy paper "Na Rota dos l)ireitos"

----- Presente o oficio ref. 42912012 de 20.TT.2012, a agradecer a colaboração com o

projeto peddy paper "Na Rota dos Direitos". ---------

----- O Executivo tomou conhecimento. --------
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k1.4 - Validade das cartas de caçador, âmbito regional

----- Presente o oficio ref. 5848, de22.TT.2012, a solicitar a divulgação de informação

relativa ao prazo de validade das cartas de caçador, de âmbito regional.

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

1.5 - Recenseamento eleitoral

----- Presente o ofïcio ref. AE-10363012012, de 19.II.2A12, a solicitar a divulgação de

informação relativa à composição das Comissões Recenseadoras no Territorio Nacional,

junto de todas as forças políticas representadas na Assembleia de Freguesia.

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

2 - DOCUMENTOS PREYISIONAIS: ORÇAMENTO PARA 2013, PLANO

PLURIANUAL DE ACTIVDADES E PLANO PLURIANUAL DE

INVESTIMENTOS:

----- Foram presentes os documentos previsionais para o ano de 2013, que por serem

extensos, se dão nesta sede, por integralmente rcproduzidos para os devidos e legais

efeitos.

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar os referidos documentos. ---------

3 . ATRIBUIÇAO DE APOIOS FINANCEIROS:

----- 3.1 - Apoio ao Centro Social da Terra do Pão ---
----- Presente à reunião o pedido de apoio do Centro Social da Terra do Pão, para

aquisição de prendas paÍa a festa de Natal a realizar no dia 25 de dezembro, na sede

desta instituição.

----- 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, atribuir um apoio fïnanceiro no montante

de 450"00€.

4 - OFERTA DE BOLOS DE NATAL À pOpUr.AÇÃO II)OSA DA FREGUESTA

DE SÃO CAETANO: ---------..-

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, oferecer a todos os idosos, com idade

superior a 80 anos, um bolo de Natal.

---- 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 daLei no 169199, de 18 de Setembro, na redaçáo dada pela Lei f 5-N2002, de

11 de Janeiro, que depois de lida em voz alÍa,vai ser assinadapela SenhoraPresidente e



por todos os membros

A {*a, ït*v,n
do Executivo presentes à reunião e por mim,

com funções de Secretário,

que a elaborei e,escrevi.

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