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---- Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, nesta freguesi4 na sala

de reuniões do edificio sede da Jrmta de Freguesia de São Caetano, reuniu

extraordinariamente o Executivo, sob a presidência da Senhora Presidente da Junta, Ana

Isabel Rodrigues da Costa, estando presentes os Senhores Vogais Dércio Paulo Goulart

Feneira e João HumbeÍo Gaspar de Melo, respetivamente Secretiário e Tesoureiro. -----

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

"quórum" para o normal fiurcionamento do Executivo, eram vinte hotas, sendo a

reunião secretariada por mim, Dércio Paulo GoulaÍ Feneira.

ORDEM DO DIA

I - TERCETRA REVISÃO ORÇAMENTAL

I - TERCETRA REVISÃO ORÇAMENTAL

----- Presente à rermião a 3u Revisão Orçamental, visando inscrever as rubricas e

respetivos valores referentes ao acordo de colaboração entre a Secretaria Regional dos

Recursos Naturais e a JÌmta de Freguesia de São Caetano, documento que por seÌ

extenso, se dá nesta sede, por integralmente reproduzido para os devidos e legais

efeitos.

---- O Executivo deliberou, por unanimidade, aptovar a 3" Revisão Orçamental e

remeter o documento à Assembleia de Freguesia para aprovação.

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

pÍesente atá" 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 em voz alta,

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

presentesàreuniãoepormim, I)il* frn5,u
com fungões de Secretiário, que a elaborei e escrevi.

--- De seguida foi encerada a reunião erarn vinte horas e quinze minutos
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