
ü\fuTDA JUNTA DE FREGUESIA DE

E OITO DIAS DO MES DE

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

----- Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mrl e lreze, 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, Llma 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 DLA

1 . EXPEDIENTE DIVERSO

2 - PROTEÇAO DO MOLHE DO PORTO DE PESCAS DE SAO CAETANO -----

3 - SEGUNDA REVrSÃO ORÇ.A.MENTAL

4 - PRESTAÇAO DE CONTAS DE 2012

1- EXPEDMNTE DIVERSO

ATA DA TERCEIRA REUNIAO ORDINÁRIA

SÃO CAETANo REALIZADA AoS VINTE

1.1 - Constituição do Conselho Municipal de Juventude da Madalena

----- Presente os oficios ref. 87612013 de 30.01.2013 e T5I2l20l3 de

Município da Madalena a solicitar um representante para o Conselho

19.03.2013

Municipal

do

da

Juventude da Madalena. --------------

----- O Executivo deliberou remeter à Assembleia de Freguesia para eleição do

representante. ------------

1.2 * Distribuição de isco raticida - Divulgação de Aviso

----- Presente o oficio ref. SE - SDAP720l3l407lhs de 8.A3.2013 do Serviço de

Desenvolvimento Agrário do Pico a solicitar a divulgaçáo do aviso.

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

1.3 - Lei do Orçamento do Estado 2013

Presente as circulares ref. CIRC-DROAPl20I3ll3 de 20.ú.2A8, CIRC-

DROAP/2013114 de 20.03 2013 e CIRC-DROAPl20l3lI5 de 21.03.2013, da Direção

Regional de Arganização e Administração Pública, a prestar esclarecimentos acerca das

alterações à Lei de Orçamento do Estado para2O13.

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



&
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},O1.4 - Cofre de Previdência - Residêncra

----- Presente o oficio ref. T582120L3 de 25.03.2013 do Município da Madalena a

solicitar a divulgação da documentação de apresentação das residências de Lisboa e

Porto.

----- O Executivo deliberou proceder em conformidade. --
2 - PROTEÇAO DO MOLHE DO PORTO DE PESCAS DE SAO CAETANO -----

----- Presente o oficio ref.262 de22.A3.2013 dos Portos dos Açores a informar que não

têm jurisdição sobre o porto de pescas de São Caetano, pelo que a problemática deverá

ser exposta à Direção Regional das Pescas.

----- O executivo deliberou proceder em conformidade e alertar a Direção Regional das

Pescas.

3 _ SEGUNDA REVISAO ORÇAMENTAL

----- Presente à reunião a 2u Revisão Orçamental, visando inscrever as rubricas e

respetivos valores referentes as obras de Requalificação da Zona Balnear de São

Caetano e Parque de Merendas eLazer daTerra do Pão, documento que por ser extenso,

se dá nesta sede, por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos.

----- O Executivo deliberou, por

remeter o documento à Assembleia

4 - Prestação de Contas de 2012:

----- Presente à reunião os documentos de prestação de contas de 2012, documentos que

por serem extensos, se dão nesta sede, por integralmente reproduzida para os devidos e

legais efeitos, totalizando os valores a seguir descriminados:

Saldo da gerência de 2A11. 3l.A2A,l2€;

Receitas orçamentais - correntes: 4l.I I5,09€;

Receitas orçamentais - capital: 20.737,9I€; ------
Operações de tesourarra: 7 69,9Ê.; -

Montante anual da receita: 93.643,02€.

Despesasorçamentais-correntes:26.658,78€;-------_

Despesas orçamentais - capital : 41 .87 6,9 1€; ------------

Saldo païaa gerência seguinte: 24.334,16€;

Montante anual da despesa: 93.643,02€. ----

unanimidade, aprovar a 2u Revisão Orçamental e

de Freguesia par a aprovaçáo.



----- O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos de prestação de

contas de2012 e remeter os mesmos à Assembleia de Freguesia para apreciação

--- 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 no 5-A/2002, de ll
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,

, ?'na. Êne:.n com funções de Secretário, que a

elaborei e escrevi.------

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