
ACTA DE REUNIÃO Nº31
18ª reunião mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro 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
1- Festa de Natal 2011
2- Câmara de Vigilância Espaço TIC 
3- Aprovação do Orçamento,  Plano Plurianual  de  investimentos  e

Plano de Actividades para o ano de dois mil e doze

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

Tomou a palavra a Presidente que informou o seguinte: ---------------------
Foram efectuados melhoramentos no depósito da Junta e guaritas existentes
ao  longo  da  Estrada  Regional.  Nomeadamente  guarnição  do  interior,
exterior e limpeza. Brevemente seguirão as pinturas. --------------------------

Foi  aprovado  a  candidatura  ao  projecto  de  pro-emprego  ao  Programa
PROSA. Aguarda-se contacto do centro de emprego para a colocação de
novo vigilante no polidesportivo,  visto o actual terminar no próximo dia
dois de Dezembro. -------------------------------------------------------------------

Foi apresentado candidatura ao OTLj Ocupação em férias,  com projecto
para integração de dois jovens nos trabalhos de secretariado. -----------------

 Foi oficiado á Câmara Municipal a colocação de iluminação no parque
infantil da freguesia, devido a ter pouca visibilidade e á noite ser usado por
jovens que o vandalizam. A resposta da Câmara Municipal foi favorável,
aguarda-se colocação. --------------------------------------------------------------

A Junta de Freguesia de Calhetas é a nova proprietária da habitação da Rua
da Boa Vista n.º 45. A transferência processou-se no passado dia vinte e
dois de Novembro.-------------------------------------------------------------------



 Já foram recebidos os orçamentos solicitados aos empreiteiros e toda a
documentação enviada á direcção da habitação para formalizar processo de
pedido  de  apoio  á  recuperação do  imóvel.  Os  seus  moradores,  já  estão
alojados num apartamento em Rabo de Peixe até á conclusão da obra.-------

B. Ordem de trabalhos

                                   1. Festa de Natal 2011

 Colocação de iluminação natalícia no exterior, Largo da Igreja e montagem
de presépio no adro. -----------------------------------------------------------------

A festa de Natal das Crianças no próximo dia dezasseis de Dezembro pelas
dez horas na  sede da Junta de Freguesia  com animações pelas crianças,
seguido de entrega de prendas pelo Pai Natal e lanche, oferta da Junta de
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------

Peça de teatro, no dia dezassete pelas dezanove horas e trinta minutos, no
salão  paroquial.  Encenada  pela  Ajurpe,  grupo  de  teatro.  Para  toda  a
população. ---------------------------------------------------------------------------

Jantar com os trabalhadores da Junta de Freguesia no dia vinte e dois de
Dezembro pelas doze horas e trinta minutos na sede da Junta de Freguesia
com a colaboração de todos. -------------------------------------------------------

Aprovou-se por unanimidade, todos os pontos. ---------------------------------

2. Colocação de Câmara de Vigilância no Espaço TIC

Devido  á  ocorrência  de  desaparecimentos  de  peças  em  computadores,
cabos de ligação, avarias constantes de máquinas, entre outros, a presidente
propôs que a câmara existente no salão principal fosse colocada no Espaço
TIC. Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------

3.Aprovação do Orçamento para o ano 2012

Aprovado por unanimidade Orçamento, Plano plurianual de Investimentos
e Plano de Actividades para o ano de dois mil e doze. -------------------------

Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  encerrou-se  a  sessão,  lavrada  a  acta,
assinada por todos os membros presentes. ----------------------------------------


