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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA

SÃO CAETANo REALIZADA Aos VINTE

DA JUNTA DE FREGUESIA DE

E NovE DrAS uo vrÊs DE MAro
DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE

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

na sala de reuniões do edifïcio 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 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

I - EXPEDIENTE DIVERSO

2 - COLOCAÇAO TEMPORARIA DE TRABALHADORES SUBSIDIADOS -----

3 - ELErÇÕnS pnna o PARLAMENTO EUROPEU 2014

4 - EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS E POEMAS -------

1 _ EXPEDIENTE DTVERSO

l.l - Envio de Edital

----- Presente os oficios ref . 2485 de 02.05 .2014 e ref. 2982 de 16.05 .2014 do Município

da Madalena a remeter editais para afixação nos lugares de estilo

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

2 - COLOCAÇÃO TEMPORÁRrA DE TRABALHADORES SUBSTDTADOS -----

----- Presente o oficio ref. 4620, remetido por email a09.04.2014, da Agência para a

Qualificação, Emprego e Trabalho da Horta a informar que o nosso pedido para a

colocação de dois trabalhadores subsidiados foi aprovado. ------------

----- O Executivo tomou coúecimento e deliberou solicitar as respetivas listagens de

trabalhadores disponíveis. ---------

3 - ELErÇÕnS paRn o PARLAMENTO EUROPEU 2014

3.1 - Envio de Edital ---
----- Presente os ofïcios ref.2596 de 07.05.2014, ref. 2574 de 07.05.2014, ref. 2608 de

07.05.2014, ref.2678 de 13.05.2014 e ref.2935 de 16.05.2014 do Município da

Madalena a remeter editais para afrxação nos lugares de estilo.

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



3.2 - Delegados efetivos e suplentes

----- Presente o oficio ref. 2614 de 07.05.2014 do Município da Madalena a informar

quais os delegados dos Partidos Políticos às Assembleias de voto desta Junta de

Freguesia.

----- O Executivo tomou conhecimento. ---------------

3.3 - Proibição do exercício de caça em dia de eleições

----- Presente o oficio ref. 3038 de 19.05.2014 do Município

conhecimento e solicitar divulgação da proibição do exercício

dar

das

da

de

Madalena a

caça no dia

eleições.

----- O Executivo tomou conhecimento e deliberou proceder em conformidade.

4 - EXPOSTÇÃO DE FOTOGRAFTAS E POEMAS ----------

----- Na sequência do concurso de fotografia "A Freguesia em Imagens", e tendo

presente a necessidade de promover a freguesia o executivo deliberou por unanimidade

expor as fotografias a concurso em vários locais da freguesia, nos meses de julho e

agosto.

----- Por forma a enriquecer esta exposição deliberou ainda solicitar aos Grupos de

Idosos da Freguesia apoio para a elaboração de poemas, que serão exposto junto com as

fotografias.

--- 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

cinquenta e sete da Lei n" 7512013, de 12 de setembro, que depois de lida emvozalta,

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

presentes à reunião e por mim, 2{ç"* Wt "^ 
-

com funções de Secretário, que a elaborei e escrevi.

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