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iATA DA SEXTA REUNúO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE

SÃO CanTANo REALIZADA AOS YINTE E SETn DIAS Do MES DE JUNHo

DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

----- Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 Secretário e Tesoureiro. -----

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

"quórum" paÍa a normal funcionamento do Executivo, eram vinte horas, sendo a

reunião secretariada por mim, Dércio Paulo Goulart Ferreira.

ORDEM DO DIA

1 - NXPEDIENTE DTYERSO

2 - ATRTBUTÇAO DE APOTOS FTNANCEIROS

I _ EXPEDIENTE DTVERSO

1.1- Festa de Santa Maria Madalena

----- Presente o oÍicio ref. 2291TMJ2013 de T3 06 2AB, da Madalenagir, EM, S.A. a

solicitar a constituição de uma equipa para representação da Freguesia nos Jogos do

Concelho - Inter-freguesias. ------

----- O executivo deliberou proceder em conformidade. ---:
1.2 - Dispensa de Pagamento de Documentos

----- Presente o ofïcio de 20.A6.2013 do Instituto para o Desenvolvimento

Açores a requerer a dispensa de pagamento de emolumentos aos agregados

----- O executivo tomou coúecimento e deliberou proceder em conformidade. --------
1.3 - Reestruturação do Serviço Regional de Saúde

----- Presente o oficio ref. GSR-Sar120131470 de 25.06.2013 da Secretaria Regional da

Saúde a dar coúecimento da Reestruturação do Serviço Regional de Saúde.

----- O executivo tomou coúecimento e deliberou não se pronunciar, uma vez que, a

Assembleia Municipal, órgão a que esta instituição pertence, irâ fazê-lo.

2 - ATRTBUTÇAO DE APOTOS FTNANCEIROS

Social dos

familiares

----- 2.1- Apoio ao Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Caetano



----- Presente à reunião a proposta de apoio financeiro ao Grupo Folclórico da Casa do

Povo de São Caetano. --
----- Presente à reunião o oficio ref. ll20l3 de 31.01.2013 da Casa do Povo de São

Caetano.

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, em conformidade com a alínea j) do n" 6

do artigo 34o dalei no 169199, de 18 de Setembro na redação da Lei no 5-N2002, de 17

de Janeiro, atribuir um apoio financeiro no montante de 1.250,00€.

----- 2.3 - Apoio à Comissão Fabriqueira da Igreja de São Caetano -----

----- Presente à reunião a proposta de apoio financeiro à Comissão Fabriqueira da lgreja

de São Caetano. -----

----- Presente à reunião o oficio de 13.05.2013 da Comissão Fabriqueira da lgreja de

São Caetano

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, em conformidade com a alínea j) do n" 6

do artigo 34o da Lei no 169199, de l8 de Setembro na redação da Lei no 5-A/2002, de 1I

de Janeiro, atribuir um apoio financeiro no montante de 500,00€

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

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

e dois da Lei n" 169199, de l8 de setembro, na redação dada pela Lei n" 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,, 9[,^, lT,^â* com funções de Secretário, que a

elaborei e escrevi.-

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