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ACTA DE REUNIÃO Nº38
24ª reunião mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e seis dias do mês de Maio 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

Iniciou ontem dia 25 de Maio o Curso de Iniciação á Fotografia, na sede da Junta de
Freguesia  administrado  pelo  formador  senhor  José  Franco,  terminando  a  5  de
Julho.--------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado  realização  do  dia  mundial  da  criança  no  dia  1  de  Junho  com   jogos  e
brincadeiras no parque infantil da freguesia, e entrega de lanche ás crianças.-------------

Aceite  proposta de instalação de máquina automática de multibanco, pelo Banco Caixa
Geral de Depósito. ------------------------------------------------------------------------------

Necessário  adaptar  o  compartimento  existente,  para  permitir  a  normal  utilização  e
operacionalidade do ATM. Execução de um circuito eléctrico exclusivo para a ATM com
origem no quadro eléctrico do estabelecimento, terminado com uma tomada tripla do
tipo “Schuko” junto da ATM; execução de um circuito de comunicações com origem no
RGE do estabelecimento, terminado com uma tomada do tipo “RITA” junto do ATM;
expansão do sistema de Alarme existente, com os seguintes dispositivos, para proteção
do ATM, designadamente:detetor sísmico montado no cofre da ATM;contacto magnético
montado na porta do cofre da ATM;sirene exterior auto alimentada montada em local
não acessível;detetor volumétrico no compartimento da ATM;instalação de um extintor
junto da ATM. Será instalada uma placa com a identificação da CGD na parede, por cima
da zona de operação da ATM.Aprovado por unanimidade.-----------------------------------

Solicitado  orçamento,  á  empresa  Securvilância,  expansão  do  sistema  de  alarme
existente, para protecção do ATM.-------------------------------------------------------------

Trabalhos de expansão do sisteme de alarme para protecção do ATM,orçamentado em
427,65€ (quatrocentos e vinte e sete euros e sessenta e cinco centimos).Aprovado por
unanimidade adjudicação dos trabalhos. -----------------------------------------------------

Adjudicado  á  empresa Agostinho  Câmara  a  execução  dos  trabalhos  de  pedreiro  no
compartimento, necessários á montagem da ATM.-------------------------------------------

Liquidado dívida á segurança Social. Ultimo pagamento a 16 de Maio. ---------------------

Aquisição á empresa Acin, os programas de software Canídeos; Cemitérios e Inventário.

Recebido 1ª fase da verba destinada a recuperação da habitação sita na rua da Boa vista
n.º 45.-------------------------------------------------------------------------------------------
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Enviado á Direcção da Habitação factura da continuação dos trabalhos de recuperação da
Habitação da rua da boa vista n.º 45 para efeitos de transferencia da  2ª fase da verba.-

Aprovado solicitar ao vizinho, cedência de água e luz necessário ás obras da habitação,
rua da Boa Vista n.º 45. Os encargos ficará a cargo da Junta de Freguesia.----------------

Foi-nos solicitado pelos mordomos da festa do Divino Espirito Santo da freguesia,  apoio
para execução  de oitenta t-shirts com impressão.-------------------------------------------
Solicitado orçamento á empresa Accional, será no valor de 315,52€ (trezentos e cinque
euros e cinquenta e dois centimos). Aprovado por unanimidade a execução e  apoio. ----

Torneio de dominó marcado para dias 15 e 16 de Junho.------------------------------------

Aprovado por unanimidade realização das festas de S.João, no dia 23 de junho,  com
oferta  de  sardinhas  grelhadas,  pao  e  vinho  para  toda  a  freguesia  e  música
gravada.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

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


