
ATA DA QUINTA REUNIÃO

SÃO CAETANo REALIZADA

ORDINARIA DA JUNTA

AOS TRINTA DIAS DO

DE FREGUESIA DE

VTNS DE MAIO DO

bW+
ANO DE DOIS MIL E TREZE.

----- Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, 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 Seçretârio 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 . EXPADMNTE DIVERSO

2 - PANHORA DE CREDITOS

1_ EXPEDIENTE DIVERSO

1.1 - Concurso de fotografia ooAs forças armadas nos Açores"

----- Presente o oficio ref. 2108 de 06.05.2013 do Município da Madalena a solicitar a

divulgação do concurso de fotografia "As forças armadas nos Açores". ----------

----- O executivo deliberou proceder em

1.2 -Campanha Açores Entre Mares

Presente o ofïcio ref. SAID-DRAÌ\4/20131166 de 03.05.2013 da Secretaria

Regional dos Recursos Naturais a convidar à participaçáo na campanha Açores Entre

Mares.

----- O executivo tomou coúecimento. ----

1.3 - Recenseamento Eleitoral - Reorganizaçã,o Administrativa do Território das

Freguesias

----- Presente o oficio ref. 2388 de 14.05.2013 do Município da Madalena e o ofïcio ref.

310.01.01-024{5 de 09.05.2013 da Direção Geral da Administração Interna a prestar

esclarecimentos sobre a Reorganização Administrativa do Territorio das Freguesias. ----

----- O executivo tomou coúecimento. --------

2 _ PENHORA DE CRÉDITOS

conformidade. --------------

2.1 - Notificação de Penhora de Créditos



----- Presente o oÍïcio ref. 1743 de 23.04.2013 do Serviço de Finanças da Horta a

solicitar a penhora de créditos, até ao montante de 17 .748,75€ (dezassete mil setecentos

e quarenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) a José Norberto Silva Sociedade

Unipessoal, Lda

----- O executivo tomou coúecimento e deliberou solicitar mais informações ao

Serviço de Finanças da Horta.

2.2 -Penhora de Créditos

----- Presente o email de 14.05.2013 do Serviço de Finanças da Horta a informar que a

esta junta de freguesia deverá proceder em conformidade com a notificação de penhora

de créditos.

----- O executivo tomou conhecimento e deliberou cancelar a transferênçïa bancitrra

permanentes que era feita para José Norberto Silva Sociedade Unipessoal , Lda., afim de

poder proceder em conformidade com a respetiva notificação

---- 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, naredaçáo dadapelaLei n' 5-N2002, de 1l

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,

, ?ël^o 8"'o, c;rt' com funções de Secretário, que a

elaborei e escrevi.

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


