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&ATA DA SETIMA NNUNTAO

sÃo c,q.nrANo REALTzADA

ORDINARIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE

AOS TRINTA DIAS UO NINS DE JULHO DO

ANO DE DOIS MIL E TREZE.

---- Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil etreze, 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 Secretfuio e Tesoureiro. -----

----- A Seúora 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 _ CEDENCIA DE TERRENO

2 - EXPEDMNTE DIVERSO

3 - PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO

1- CEDENCIA DE TERRENO

----- Presente a proposta da seúora Guilhermina Garcia da Rosa de cedência de terreno

em espaço por detrás do cemitério que permitirá ampliar o cemitério em troca da

cedência da sepultura209 (duzentos e nove) de seu irmão Manuel Celestino Garcia.

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar esta cedência. ---------

2 _ EXPEDMNTE DIVERSO

2.1 - Suspensão do Recenseamento Eleitoral

Presente o oÍïcio ref. 4273l2013lDGAI de 25.06.2013, da DGAI a dar

coúecimento das datas de suspensão e reabertura do Recenseamento Eleitoral.

----- O executivo tomou conhecimento

2.2 -Mapa Calendário das Operações Eleitorais para as Autárquicas 2013

----- Presente os oficios ref. 3339, de 01 .07.2013 e ref. 3428, de 05.07.2013 do

Município da Madalena a remeter o Mapa Calendário das Operações Eleitorais para as

Autárquicas 2013.

----- O executivo tomou coúecimento

2.3 - Administração Eleitoral. Eleição dos Titulares dos Orgãos das Autarquias

Locais. Bolsas de Agentes Eleitorais



----- Presente o ofïcio ref. 3389 de04.Q7.2013 do Município da Madalena a remeter e

solicitar divulgação do edital de Constituição de Bolsas de Agentes Eleitorais.

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

2.4 -Eco-freguesia 2013 - Fichas 1." Visita Avaliação do Júri

----- Presente o email de Jose.CG.Machado@azores.gay+lL, datado de 08.07.2013 a

remeter as Íìçhas de identiÍìcação, caracLenzação e avaliação da freguesia.

----- O Executivo tomou coúecimento.

2.5 - Estabilidade na vertente sobranceira à Freguesia de São Caetano ---------------

----- Presente o oficio ref. 3551 de 19.07.2013 do Município da Madalena a remeter o

Relatório do Laboratório Regional de Engenharia Civil n' 4412013, sobre a avaliação

das condições de estabilidade na vertente sobranceira à freguesia de São Caetano.

----- O Executivo tomou coúecimento.

3 - PRORROGAÇAO DE PRAZO DE EXECUÇAO

----- Presente o ofïcio ref. 2Al2Al3 de 10.07.2013 de Roberto Carlos Garcia Pereira -
Construtor Civil a solicitar a prorrogação graciosa do prazo de execução da

..EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO PO PARQUE DE MERENDAS DAS

FONTES", por mais 128 (cento e vinte e oito) dias. :----
----- Presente a informação n.o A0I|TVl20l3 de rc.07.2013 deTYAZ, IINIPESSOAL,

LDA a informar que o prazo apresentado pela empresa permite concluir os trabalhos

que faltam.

----- O executivo deliberou aceitar o pedido e proÍrogar o prazo por 180 (cento e

oitenta) dias. -----
---- Nada mais havendo a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovaÍ a

presente ata, nos termos e paÍa 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-N2002, de LT

de janeiro, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pela Senhora Presidente e

por todos os me4rbros do Executivo presentes à reunião e por mim,

, fu^ A^W com funções de secretário, que a

elaborei e escrevi.--

---- De seguida foi encerrada a reunião eram vinte e uma horas e 10 minutos. ------------
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