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ACTA DE REUNIÃO Nº43
                              29ª reunião mensal da Junta de Freguesia

Aos dezanove dias do mês de Dezembro 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  da  presidente  e  tesoureiro.  Faltou  á
reunião o Secretário, Sr. Abilio Ramos. ----------------------------------------------------------

                                      B . Ordem de Trabalhos
 Iniciou a 02 de Novembro o novo trabalhador senhor Luis Alves, morador na freguesia
de Pico da Pedra, pelo programa pro-emprego PROSA, em substituição do trabalhador José
Maria Martins de Sousa.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Foi-nos  solicitado  pelo  grupo de  Jovens,  apoio  para  o transporte  de   ida   a  Ponta
Delgada, para participação no Convivio de Grupos de Jovens em Jesus Cristo. Decidido
apoiar  o  pagamento  dos  bilhetes  do  autocarro  da  freguesia  para  Ponta  Delgada  e
regressso.---------------------------------------------------------------------------------------

Apresentado candidatura ao projecto FIOS para colocação de mais dois  trabalhadores,
homens para trabalhos na freguesia.----------------------------------------------------------

Montagem de árvore de natal no adro da Igreja.-------------------------------------------------

Festa de Natal das Crianças dia catorze de Dezembro pelas dez horas no salão paroquial
com animações pelas crianças,  entrega de prendas pelo Pai Natal e lanche, oferta da
Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------

Aprovado cedência do côvado n.º8  quartel A,  do cemitério da freguesia  para
sepultura perpétua ao Sr. José Maria da Cunha Tavares.------------------------------------

Fim do contrato  de Ruben Ramos, monitor do Espaço Tic,  a 31 de Dezembro.
Férias de  10 a 31  de Dezembro. Contrato não  renovado.---------------------------------

Aguarda-se  transferência  da  verba  aprovado  para  o  Espaço  Tic  Calhetas,
aprovado e na contabilidade pública desde o mês de Julho.--------------------------------

Continua-se a espera da transferência da 2ªfase da verba para recuperação da
casa da Rua da Boa Vista n.º 45. Aprovada e na contabilidade pública desde o
mês de Agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------

Recebido  Notificação  de  Penhora  de  Créditos  á  Empresa  Blocomargem.  Foi
solicitado  informações  ás  Finanças,  deu-se  informação  ao  responsável  da
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Empresa  e  á  Direcção  da  Habitação,  visto  a  Junta  de  Freguesia  ser  apenas
intermediária no pagamento do acordo existente para recuperação da casa da
rua da Boa Vista  n.º  45 desta freguesia.  Foi  oficiado ás Finanças,  resposta á
notificação e solicitado pagamento da mesma em prestações, uma vez que existe
a divida.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surgido problema com a habitação da Rua do Porto n.º 31. Prédio re-avaliado, no
nome ainda dos antigos proprietários. Residindo na mesma, outra familia, á vinte
e  três  anos.  Ouviu-se  ambas  as  partes,  solicitou-se  a  Direcção  da  Habitação
documentação comprovativa da aquisição e realojamento.--------------------------------

Surgido problema, com garagem na Rua da Boa Viagem. Cedida á mais de vinte
anos  ao  Sr.  Fernando  Lima,  já  falecido,  levantado  por  familiares.  Segundo
documentos entregues, foi aprovado reunir duas testemunhas para comprovar o
mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Actividades
Ano dois mil e treze.--------------------------------------------------------------------------------

Aprovação de alteração nas taxas de licencimento e registo de canideos.-------------------

Aprovação de revisões feitas ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos ano
dois mil e doze.---------------------------------------------------------------------------------------

Aceitação  da  delegação  de  competências  para  esta  Junta  de  Freguesia  da  verba  a
transferir, pela Câmara Municipal da Ribeira Grande no  valor de 13.058,00€ (treze mil
e cinquenta e oito euros) para levantamento de muros, reparação de passeios, limpeza de
boeiros e outros. -------------------------------------------------------------------------------------

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


