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W+ATA DA QUARTA REUNIAO

sÃo clnrANo REALTzADA

ANO DE DOIS MIL E TREZE.

ORDINARIA DA JUNTA

AOS TRINTA DIAS DO

DE FREGUESIA

WTNS DE ABRIL

DE

DO

----- Aos tnnta dias do mês de abril do ano de dois mil etreze, nesta freguesia, na sala

de reuniões do edifïcio 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 Seúora Presidente declarou aberla a reunião, vma 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_OFERTA PUBLICA PARA SERYIÇOS DE PASTOREIO DE GADO

BOVINO

3 - CANDIDATURA PRORURAL - LEADER -------
4 - CANDIDATURA PRORURAL. LEADER --.-----

1 _ EXPEDIENTE DIVERSO

1.1 - Avaliação do Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Cultura da

Vinha da Ilha do Pico (POPPVIP) - pedido de informação

----- Presente o ofïcio ref. SAI-DF.N20l3l97l de 15.04.2013 da Direção Regional do

Ambiente a solicitar informação aceÍca da implementaçáo do Plano de Ordenamento da

Paisagem Protegida da Cultura da Vinha da Ilha do Pico. ---
----- Não dispondo esta Junta de Freguesia de qualquer informação açerca da

implementação do POPPCVIP o Executivo apenas tomou conhecimento do pedido. ----
1.2 - Mais sensibilização, Melhor Ambiente - projeto de sensibilização,, avaliação

ambiental e saúde pública no concelho da Madalena.

----- Presente o oficio ref. 2014 de 22.A4.2013 do Município da Madalena a prestar

informações acerca da campanha de sensibilização "Mais sensibilização, Melhor

Ambiente"

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

1.3 - Feira Nacional de Agricultura - Feira do Ribatejo



----- Presente o oficio ref.2059 de29.04.2013 do Município da Madalena a solicitar a

divulgação do evento Feira Nacional de Agricultura.

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

2 - OFERTA PÚBLTCA PARA SERVrÇOS DE PASTORETO DE GADO

BOYINO

----- Presente o email A9.04.2013 do Serviço Florestal do Pico a solicitar a diwlgação e

realizaçáo de inscrições para aoferta pública de serviços de pastoreio de gado bovino. --

----- O executivo deliberou proceder em conformidade.

3 . CANDIDATURA PRORURAL. LEADER --------

----- Pela Sra. Presidente foi presente uma proposta de formalização de um pedido de

apoio no âmbito do PRORURAL para a concretização do projeto de "Requalificação da

ZonaBalnear de São Caetano".

----- O executivo deliberou, por unanimidade, formahzar um pedido de apoio à

ADELIAÇO\ no âmbito do PRORIIRAL, Eixo 3 - Melhorra da Qualidade de Vida

nas Zonas Rurais, para concretizaçáo do projeto de "Requalifrcação da Zana Balnear de

4 - CANDIDATURA PRORURAL - LEADER -.------

---- Pela Sra. Presidente foi presente uma proposta de formalização de um pedido de

apoio no âmbito do PRORURAL para a concretização do projeto para "Parque de

Merendas eLazer da Terra do Pão".

----- O executivo deliberou, por unanimidade, formahzar um pedido de apoio à

ADELIAÇO\ no âmbito do PRORURAL, Eixo 3 - Melhoria da Qualidade de Vida

nas Zonas Rurais, para concretização do projeto para "Parque de Merendas e Lazer da

Terra do Pão".

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

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

e dois da Lei n" 169199, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei no 5-N2002, de 11

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,

, TrVat fr^ono com funções de Secretítrio, que a

elaborei e escrevi.

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