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ATA nR nÉcrnne pRTMETRA nnumÃo ononsÁRra DA JTJNTA DE

FREcITESIA DE sÃo cerrano REALIZADA Aos vINïE E oITo DIAS Do
naÊs DE NovEMBRo Do ANo DE Dors MrL E TREZE.

----- Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, nesta

freguesia, na sala de reuniões do edifício sede da Junta de Freguesia de São Caetano,

rcuniu ordinariamente o Executivo, sob a presidência da Seúora Presidente da Junta,

Ana Isabel Rodrigues da Costa, estando prcsentes os Senhores Vogais Dércio Paulo

Goulart Ferreira e João Humberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretário e

Tesoureiro

----- A Senhora Presidente dedarou aberta a reunião, uÍna 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 - CESSAçÃO CONTRATO DE PRESTAçÃO On SERVIçOS

3 - PEDIDO DE APOIO CENÏRO SOCIAL DA ÏERRA DO PÃO

4. PROJETO 'NO PALCO DA VIDA'

5 - PEDIDO I}E

FEITAS À ONOAP

6 - OFERTA DE PRENDAS DE NATAL ÀS CRIANçAS DA ESCOLA

PRIMÁRIA E JARDIM DE INTÂNCIA..--...

7 - OFERTA DE BOLOS DE NATAL À rOrUleçÃO rnOSa DA FREcr.tESrA

DE SÃO CAETANO

8-PRORROGAçÃO DE PRAZO DE EXECUçÃO

1 - EXPEDIENÏE DIVERSO

1.1 - Instalação dos órgãos autárquicos. Eleição dos vogais da junta e da mesa da

assembleia de freguesia -----------

----- Presente a circular ref. CIRC-DROAP/20L3143 de 01.10.2013 da Direção Regional

de Organização e Administração Ríblica a prestar esclarecimentos tendo em vista a

instalação dos órgão representativos da freguesia.

----- O Executivo tomou coúeeimento.

ESCLITRECIMENTO ACERCA DAS CAÌ{DIDATT,JRAS

1.2 - L€i n"o 59/2013, de 23 de agosto. Apllcabiüdade às auarquias locais
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----- Presente a cirarlar ref. CIRC-DROAPI20I3|41 de 02.10.2013 da Direção Regonal

de Organização e Administração Pública a prestar esdarecimentos acerca da

aplicabüdade às autaryuias locais da Lei n.o 59/20L3, de 23 de agosto.

----- O Execuüvo tomou conhecimento.

1.3 - Direito à compensação ou remuneração dos autarcas das juntas de frrguesia

quc cessam ou iniciam funções

---- Presente a circular ref. CIRC-DROAPI20L1|M de 03.10.2013 da Direção Regional

de Organização e Administração Pública a prcstar esclarecimentos acerca do direito à

compensação ou rernuneração dos autarcas que cessam ou iniciam funções.

----- O Executivo tomou conhecimento.

l.4-Envio de Ediais

--- Presente os ofícios ret. 4574 de 03.10.2013, 4915 de L7.L0.2013, 5L94 de

05.11.2013, 5035 de 24.10.2013 e 5548 de 26.11.2013 do Município da Madalena a

remeter ediais para afixação nos lugares de estilo.

----- O Executivo deliberou proceder em confomridade.

f.5 - Aüalização de contatos

---.. Presente o ofício ref. 4699 de 09.10.2013 do Município da Madalena a solicitar a

aftalização dos contatos da Junta de Freguesias.

----- O Executivo deliberou proceder em confonnidade.

1.6 - Oferta de monografias

----- Presente o ofício

Autónoma dos Açores

rcf.. 273t de 03.09.2013 da Assembleia Legslativa da Regão

a oferecer uma série de publicações para enriquecimento do

nosso espólio.

---- O Executivo deliberou acusiar a rcceção e agradecer o enüo.

1.7 - Distribuição de áryores de Natal

--- Presente o offcio ref. 638 de 07.II.2013 do Serviço Florestal do Pico a informar

acerca da distribuição gratuita de piúeiros. ----------

----- O Executivo tomou coúecimento e deliberou pnrceder à divulgação do aviso. ---
1.8 - Formação de eleitos locais em 2014

--- hesente a circular ref. CIRCULAR-DROAP lzOLStSOde 14.11.2013 da DROAP a

solicitar a pÉinscrição para sessões de (in)forrração nas ríreas jurídica e contabilístico-

financeira, a ter lugar no início de 2014.
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W----- O Executivo deliberou proceder à inscrição de Ana Isabel Rodrigues da Costa e

Dércio Paulo Goulart Femeira, respetivamente presidente e secretário. --

2 - CESSAçÃO CONTRATO DE PRESTAçÃO On SERVrçOS

----- Tendo presente a nossa crença de que, uma política de proximidade contribui para

um melhor crescimento e desenvolvimento da freguesia e do concelho e, considerando

QüÊ, existem no concelho da Madalena várias empresas a prestü serviços de

contabilidade e consultadoria.

----- O executivo deliberou por unanimidade cessar o contrato com a empresa JNS Silva

& Silva no dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2014 (dois mil e catorze)

3 - PEDIDO DE APOIO CENTRO SOCIAL DA TERRA DO PÃO

----- Presente o ofício do Centro Social da Terra do Pão datado de 19.13.2013 a solicitar

apoio para a aquisição de brinquedos para as crianças da catequese a distribuir no dia da

sua festa de Natal (25 de dezembro).

----- O executivo deliberou concederum apoio no valor de 100 (cem) euros.

4 - PROJETO íIìTO PALCO DA VIDAO

--'-- Presente o ofício ref. 387/2013 de 30.10.2013 da Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens da Madalena a solicitar apoio para a realização do projeto "No palco

da Vida ". ----------

----- O executivo delibenru conceder um apoio no valor de 50 (cinquenta) euros.

5 . PEDIDO DE ESCLIIRECIMENTO ACERCA DAS CANDIDATURAS

FEITAS À ONOAP

----- O executivo deliberou solicitar à DROAP informação acerca das candidatura feitas

no mês de fevereiro para a aquisição de mobiliário e requalificação da sede da junta de

freguesia.

----- Presente o ofício ref. SAI-DROAP/20131978 de 31.10.2013 da DROAP a informar

que podem ser feitas novas candidaturas até ao mês de fevereiro de 2014.

--- o executivo tomou conhecimento e deliberou solicitar novamente informação

acerca das candidatura feitas no mês de fevereiro. --
----- Presente o ofício ref. SAI-DROAP/2013/1018 de 12.11.2013 a informar que não

foram atribúdos apoios para aÍi candidanuas efenradas.

----- O executivo tomou conhecimento

6 - OFERTA DE PRENDAS DE

PRIMÁRIA E JARDIM DE IIìTF

NATAL ÀS CRrANçAS DA ESCOLA



---- O Executivo deliberou,

São Mateus oferecer a todas

por unanimidadg em conjunto com a Junta de Freguesia de

as crianças do Jardim de Infância e 1o Cido uma prcnda no

valor de 7 (sete) euros.

7 - OFERTA DE BOLOS DE NATAL À pOpUr,AçÃO rDOSA DA FREGLESTA

DE SÃO CAETANO

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, oferecer a todos os idosos, com idade

superior a 80 anos, um Pão de Ló.

8-PRORROGAçÃO DE PRAZO DE EXECUçÃO

----- Presente o ofício ref. 35/2013 de 15.11.2013 de Roberto Carlos Garcia Pereira -
Consuutor Civil a solicitar a prorrogação graciosa do prazo de execução da

*EMPREÏTADA DE REQUALIFICAçÃO DO PARQUE DE MERENDAS DAS

FONTES', por mais 60 (sessena) dias. ----
----- Presente a inforrração n.o 0[,Z|ÍV12013 de 15.11.2013 de TVAZ, UNIPESSOAL,

LDA a inforuar que o prazo apresentado pela empresa permite concluir os uabalhos

que faltam.

----- O executivo deliberou prcnogaÍ o prazo por 60 (sessenta) dias e solicitar ao IFAP

- Instituto de Financiamento da Agriculnra e Pescas a atualização das datas de

execuçao. -

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

presente ata" nos termos e para os efeitos consignados no númenr dois do artigo

cinquenta e sete da Lei n" 75/20L3. de L2 de setembrc, que depois de lida em voz alt4

vai ser assinada pela Senhora Presidente e por todos os membros do Executivo

presentes à reurião e por mim, WnAn Rn nra*
com funções de Secretírio, que a elaborei e escrevi.

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