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ACTA DE REUNIÃO Nº41 
27ª reunião mensal da Junta de Freguesia 

 

Aos vinte e seis dias do mês de Outubro 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 

 

Iniciaram as obras no polidesportivo, do aumento da vedação e substituição de 
redes, a cargo da Empresa Municipal Ribeira Grande Mais.-------------------------------------- 
 
Aceite pedido de prorrogação do Projecto Prosa relativo ao trabalhador João 
Carlos Pacheco Ganhadeiro, pelo período de 6 meses, recomeçando a 10 de 
Novembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Assinado protocolo com a DROAP para aquisição de software, no valor de 
quinhentos euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Substituição do trabalhador José Maria Martins de Sousa, prestador de serviços 
nesta freguesia pelo programa pro-emprego PROSA, pelo motivo de passagem a 
pensionista. O novo trabalhador inicia a 02 de Novembro.--------------------------------------- 
 
Iniciou a 01 de Outubro, Ana Dias, a prestar trabalho comunitário de 2ª a 6ª feira, 3 
horas por dia , das 15h ás 18h no total de 110 horas.------------------------------------------------ 

 
Iniciou a 08 de Outubro, Rafael Melo, a prestar trabalho comunitário de 2ª a 6ª feira, 
8h por dia com 1 hora de almoço no total de 40 horas.-------------------------------------------- 
 
Foi apresentado candidatura ao OTLj Ocupação em férias, com projecto para 
integração de dois jovens nos trabalhos de secretariado. ---------------------------------------- 
 
Tomou-se conhecimento do saldo nas contas bancárias: ---------------------------------------- 
No Banco Banif, o valor de 1696,99€ (mil seiscentos e noventa e seis euros e noventa 
e nove cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na Caixa Geral de depósitos, o valor de 27,90€ (vinte e sete euros e noventa 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No Banco Espirito Santo, o valor de 19,88€ (dezanove euros e oitenta e oito 
cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Problema do escoamento de águas nas duas zonas da rua da Boa Viagem, 
resolvidos. Obra a cargo da Camara Municipal da Ribeira Grande.-------------------------- 
 
Apresentado pela presidente problema levantado com côvado do cemitério da 
freguesia:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No ano de dois mil e dois foi aprovado cedência do côvado n.º do cemitério da 
freguesia a senhora para sepultura perpétua do pai senhor. --------------------------------
Na altura levantou-se suspeita de que, em mil novecentos e noventa e cinco, o 
mesmo côvado já havia sido cedido ao senhor. Não comprovada porque não 
existia na entidade, nem com a família, qualquer registo em como havia sido feito a 
cedência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com o Falecimento do senhor e da esposa, foi encontrado por uma das filhas, um 
documento, assinado e carimbado pela junta de freguesia, declarando a cedência 
do côvado ao senhor em mil novecentos e noventa e cinco.----------------------------------- 
O documento foi apresentado a junta e levantado pela filha, o problema de dupla 
compra do côvado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi decidido por unanimidade solicitar a filha documento do pagamento da sisa, 
pela cedência do côvado em mil novecentos e noventa e cinco, visto na altura ser 
obrigatório o seu pagamento nas finanças para posteriormente se proceder ao 
registo na entidade. E apresentar o regulamento do cemitério em que os côvados 
não podem ser vendidos mas sim cedidos para sepulturas perpétuas ou por tempo 
determinado. Não poderá haver a venda de uma porção de terra, uma vez que 
pertencerá sempre ao cemitério da freguesia.-------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, lavrada a acta, assinada 
por todos os membros presentes. --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


