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FEVERE,IRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

----- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, nesta

freguesia, na sala de reuniões do edifício 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 Secretiírio e

Tesoureiro

----- A Senhora Presidente declarou aberta a reunião, uma vez que verificou haver

"quórum" paÍa 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 - PROTEÇÃO DO MOLHE DO PORTO DE PESCAS DE SAO CAETANO .-..-

1 _ EXPEDIENTE DIVERSO

1.1 - Certidão de receitas

----- Presente o ofício ref.58912013 de 30.01.2013 do Município da Madalena a remeter

a certidão das transferências efetuadas para esta Junta de Freguesia no ano de 2012. ----
----- O Executivo tomou conhecimento. --------

1.2 -Transferência de verbas para as autarquias locais da RAA

----- Presente a circular ref. CIRCULAR-DROAPl20I3ll0 de 06.02.2013 da Direção

Regional de Organização e Administração Pública a prestar alguns esclarecimentos

acerca da transferência de verbas para as autarquias locais no ano de 2013.

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

1.3 - Orgãos sociais Clube Naval Madalena

----- Presente o oficio ref. Circ.OlCNM, datado de 26.02.2013, do Clube Naval da

Madalena, a informar da tomada de posse dos novos órgãos sociais daquela instituição.-

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

2 - PROTEÇÃO DO MOLHE DO PORTO DE PESCAS DE SÃO C.q,ETANO -----

----- Considerando o atual estado de conservação do molhe de proteção ao porto de

pescas de São Caetano. Considerando ainda que, algumas das pedras que serviam para



reforçar esta proteção poderão ter sido arrastadas para o canal de enfiamento do porto e

zonade acostagem, podendo oferecer algum perigo aos pescadores. -------

----- O executivo deliberou alertar a Junta Autónoma do Porto da Horta paÍa que se

possa proceder o mais rapidamente ao seu arranjo, evitando algum futuro acidente. ------

----- 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-A/2002, de lI
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,

, Voo F n*n" com funções de Secretiírio, que a

elaborei e escrevi.--

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