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M*ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JT]NTA DE X'REGIIESIA DE

SÃO cn,nTANo REALIzAI}A AOs vINTE E NovE DIAS Do lìd,s DE ABRIL

DO AI\IO DE DOIS IVIIL E CATORZE

----- Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, nesta freguesia"

na sala de rermiões do edificio sede da Jrmta 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 Htrmberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretiírio e Tesoureiro

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

"quórum" para o nomral funcionamento do Executivo, eÍam vinte horas, sendo a

reunião secretariada por mim, Dércio Paulo Goulart Ferreira.

ORDEM DO DIA

I - E)(PEDIET{TE DTVERSO

I - E)PEDIEÌ{TE DIVERSO

1.1 - $ministração Eleitoral Eleição pana o Parlamento Europeu - 25 de maio de

2014. Suspensão do Recenseamento Eleiúoral

---- Presente o oficio ref. S-2070/20l4tDGN de 21.03.2014 da Direção Geml da

Administração Interna a informar das datas de suspensão do Recenseamento Eleitoral. --

----- O Executivo tomou conhecimento

1.2 -Notificação da Obrigação Contributiva

----- Presente o oficio de 14.03.2014 do Insituto da Segurança Social dos Açores, IPRA

a notificar que a Freguesia de São Caetano foi apurada como Entidade Contatante,

cabendo-lhe a obrigação contibutiva no

----- O Executivo deliberou proceder ao

valor total de 893,38€.

pagamento.

f3 - Cedência de Pedra de Calçada

---- Presente o ofício ref. S-DLIPICO/2014/247/Z de 26.03.2014 da, Secretaria

Regional do Turismo e Transportes a informar da total disponibilidade para fornecer

48m3 de calçada. -
----- O Executivo tomou conhecimento.

1.4 - Envio de Edital

--- Presente os oficios ref.

17.04.2014, ref. 2236 de

Madalena a remeter

1988 de 07.04.2014, rcf. 2197 de 17.04.2014, ref. 2214 de

22.04.2014, rcf. 2248 de 23.04.2014 do Município da

editais para afixação no5 lugares de estilo.



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

1.5 - Curso Nadador Salyador

----- Presente o oficio rcf.2230 de 22.04.2014 do Município da Madalena a solicitar a

divulgação de informação acerca do Curso de Formação de Nadadores Salvadores

----- O Executivo deliberou proceder em conformidade

1.6 - Serviço univenal de comunicações eletrónicas - Oferta de Postos Públicos -
Loca(ais) de instalação

--- Presente o oficio rcf. 460205 de 21.M.2014 da MEO solicitando colaboração para

encontrarem o local mais adequado pür.aainstalação de um posto público de telefone. -
----- O Executivo deliberou solicitar mais informações. ---------

----- Nada mais havendo a üiataÍ, o Executivo deliberorl por unanimidade, aprovaÍ a

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

cinquenta e sete da IÉi n" 75/2013, de 12 de setembro, que depois de lida em voz alta"

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

presentes àreunião e por mim, 7á^ fe-<e l,rx

com funções de Secretiário, que a elaborei e escrevi.

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