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ATA DA SÉTIMA REUNúO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE

sÃo cAETAI\O REALIZADAAoS vINTE E NovE DIAs Do uÊs nr JULHo

DOANO DE DOIS MILf,, CATORZE

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

na sala de reuniões do edificio sede da Junta de Freguesia de São Caetano, reruriu

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

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

Ferreira e João Humberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretiírio e Tesoureiro. ..--
---- A Seúora Presidente declarou aberta a reunião, uma vez que verificou haver

"quórum" para o normal funcionamenlo do Executivo, eram vinte horas, sendo a

rermião secretariada por mim, Dércio Paulo Goulart Ferreira.

ORDEM DO DIA

1 - EXPEDIENTE DIVERSO

2 -ABAIXO-ASSINADO
1-EXPEDIENTE DIVERSO

1.1 - Enúo de Edital

----- Presente os oficios ref.3731 de27.06.2014, ref.382l de 07.07.2014, ref.3908 de

10.07.2014, ref. 4180 de 23.07.2014, ref. 4127 de 17.07.2014 do Município da

Madalena a remeter editais para afixação nos lugares de estilo.

--- O Executivo deliberou proceder em conformidade.

1.2 - Oferta do Catálogo "A Arte no Feminino - Conceição Maciel - Rendeira" ----

----- Presente o oficio ref. SEl2Ol4l4Ol de 25.06.2014 do Museu do Pico a oferecer um

exemplar do catálogo da exposição "A Arte no Feminino - Conceição Maciel -

Rendeim".

---- O Executivo tomou conhecimento.

1.3 - Realização de vistoria ao Sistema de Contagem

100187f9 Rua PoÉo - Prainha do Galeão - São Caetano

de Energia, instalação -

---- Plesente o ofïcio ref. RCDEE/2014/20822/COMEL de 27.06.2014 d a EDA -
Electricidade dos Açores a informar que na sequência de uma ação de fiscalização,

detetaram que o Sistema de Contagem se encontrava sem as devidas condições de

resguardo.

----- O Ex

reportada.

ecutivo tomou coúecimento e deÌiberou proceder à retificação da situação



1.4 - Envio de acordo de colâboração

----- Presente o ofïcio ref. SAVDRA/2014I1725 da Direção Regional do Ambiente a

remeter um exemplar do acordo de colaboração devidamente assinado e carimbado. ---
--- O Executivo tomou conhecimento. -------------

2 -ABAIXO-ASSINADO
----- Tendo conhecimento que esta freguesia não se encontra abrangida pela rede de

fibra óptica de nova geração.

--- Sabendo que existem condicionalismos associados a estas tecnologias na nossa

fteguesia, que afetam sobretudo a pesca na nossa baía, visto não se poder pescar em

qualquer local onde se avista o farol de seguranga relativo aos cabos submarinos. --*-
----- Tendo ainda presente que esta freguesia é a porta de entrada e saída desta

tecnologi4 o executivo deliberou por unanimidade realizar um abaixo-assinado a

reivindicar a implementação da rede de Íibra ótica de nova geração em São Caetano. --
--- Deliberou ainda por unanimidade enviar o mesmo à Fibroglobal e à Porhrgal

Telecom, intervenientes diretos neste processo.

--- Nada mais havendo a tratar, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovaÍ a

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

cinquenta e sete da Lei n" 7512013, de 72 de setembro, que depois de lida em voz alt\
vai ser assinada pela Seúora Presidente e por todos os membros do Executivo

presentes à rcunião e por mim, 9O- R*t t
com funções de Secretiirio, que a elaborei e escrevi.

---- De seguida foi encenada a reunião eram vinte e uma horas.
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