
ACTA DE REUNIÃO Nº28
16ª Reunião Mensal da Junta de Freguesia

 Aos trinta dias do mês de Setembro  do ano de dois mil e onze, reuniram-

se na sede da Junta de Freguesia de Calhetas os membros que constituem a

Junta de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------

A. Período antes da ordem do dia

- Registo de Presenças

       B . Ordem de Trabalhos

 Aprovação das alterações feitas  ao Pocal
 Aprovação de donativo para as Festas em Honra da N.S. Da

Boa Viagem
 Apoio ao desporto
 Divida á Publiçor
 Rescissão do contrato com a empresa Globalsoft
 Candidatura a novo projecto PROSA

A. Período antes da ordem do dia
Aberta a sessão,  verificou-se a presença de todos os membros.---------------

B.Ordem de trabalhos

Aprovado por unanimidade as Alterações  feitas ao Orçamento para o ano
de dois mil e onze, com o reforço de algumas rubricas--------------------------

Aprovado  por  unanimidade  dar  donativo  para  a  Igreja  Paroquial  para
realização  das  festas  em  Honra  da  N.S.da  Boa  Viagem,  no  valor  de
duzentos euros.------------------------------------------------------------------------

Aprovou-se por unanimidade a transferência no valor de trezentos euros ao
Clube Desportivo “Os Valentes” como apoio ao desporto.---------------------

Foi informado pela presidente que existia uma divida á empresa Publiçor,
ainda  da junta cessante,  do ano de dois mil  e oito  até agora, referente a
publicação  das  festas  da  freguesia  no  Guia  das  Festas  de  São
Miguel.Aprovou-se por unanimidade a regularização da divida acordando-
se um plano de pagamento através de débito direto.-----------------------------

Aprovou-se  por  unanimidade  a  rescisão  do  contrato  com  a  empresa
Globalsoft por incumprimento dos serviços.--------------------------------------



Foi  aprovado  a  candidatura  ao  centro  de  emprego  de  pedido  de  um
trabalhador para vigilancia do polidesportivo, pelo Projecto PROSA, uma
vez que o acordo já existente termina a dois de Dezembro do corrente ano.

Não havendo mais nada a tratar encerrou-se  a sessão, elaborada a presente
acta, que depois de lida e aprovada foi assinada nos termos da lei. -----------

  


