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ACTA DE REUNIÃO Nº37
23ª reunião mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, 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

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros. ---------------------------
  

B . Ordem de Trabalhos
A presidente deu conhecimento que  a  candidatura de apoio ao Espaço Tic, foi aprovada
no valor de  nove mil e quinhentos euros a ser transferido para  a manutenção do
espaço para o ano de dois mil e doze.---------------------------------------------------------

Apresentada candidatura ao Programa Fios para colocação  de quatro pessoas a prestar
serviços na freguesia, uma senhora para limpeza da sede da Junta de Freguesia;   outra
senhora para serviços de auxiliar na Escola da Freguesia e dois homens para trabalhos
de limpeza na freguesia. ----------------------------------------------------------------------

Aprovou-se  a  contratação de  Ruben  Ramos,  para  monitor  do Espaço Tic.  Visto  ser

necessário  existir  um  vinculo  contratual  á  entidade,  para  cumprimento  do  acordo

aprovado  para funcionamento do Espaço Tic,  foi feito contrato de prestação de serviços

com inicio  a 7 de Maio de 2012 e finda a 31 de Dezembro de 2012. Decisão tomanda

apenas pela presidente  e tesoureiro, ficando de parte o secretário devido aos laços

familiares.---------------------------------------------------------------------------------------

Obras de recuperação da habitação Rua da Boa Vista n.º 45, adjudicada a empresa

Blocomargem Construções- Unipessoal, Lda,  orçamento n.º 5/11 no valor de trinta mil

novecentos e vinte e seis euros e quartenta e sete centimos.-------------------------------

Contrato de prestação de Serviços com a empresa HEXAPLURAL para acompanhamento,

gestão e administração  do Espaço Tic Calhetas. Aprovado por unanimidade.-------------

Iniciou a 23 de Abril,  Filipe Martins,  a  prestar  trabalho comunitário de 2ª a 6ª feira,

no total de 90 horas.---------------------------------------------------------------------------

Aprovou-se   oficiar  á  Camara Municipal  da  Ribeira  Grande o  pedido de  apoio  para

cedência de tinta.-------------------------------------------------------------------------------



Junta de Freguesia de Calhetas | Largo da Igreja n.º 2A | 9600-013 CALHETAS
NIPC: 512069727

                                                                                                                                                                                          actas |57

Aprovado  realizar  vários  actividades  para  integração  dos  jovens  da  freguesia.

nomeadamente: torneio de dominó, torneio de sueca, passeio de bicicleta e torneio de

pesca.--------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovação do pedido de  adiantamente á Empresa Blocomargem Construções, no valor

de 1484,47€ ( mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e quarenta e sete centimos)

referente ao  valor do Iva da factura n.º 0107, visto ainda não  ter sido transferido, por

parte da direcção da habitação, a 1ª fase da verba.------------------------------------------

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, lavrada a acta, assinada por

todos os membros presentes. -----------------------------------------------------------------


