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ACTA DE REUNIÃO Nº45
                              30ª reunião mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e  nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze, 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

Integração de dois jovens,  no dia sete de Janeiro, pelo programa OTLj Ocupação em
férias, nos trabalhos de secretariado. Termina a trinta e um de Maio de dois mil e treze.-------

Iniciou  a  oito  de  Janeiro,  o  senhor  Celestino  Lima  Pacheco,  a  prestar  trabalho
comunitário ás terças feiras, oito horas por dia , das nove ás dezassete horas, com uma
hora de almoço, no total de quarenta horas.-----------------------------------------------------------------

Integração de dois trabalhadores pelo projecto FIOS. Inicio a catorze de Janeiro, com
a duração de nove  meses.  Cumprindo  quatro  horas por  dia,  de  segunda a sexta  feira,
executando tarefas de limpeza da freguesia.----------------------------------------------------------------

Aprovado  execução  de  apólice  de  seguro  para  trabalhadores  projecto  Fios,
seguradora Açoreana Seguros.---------------------------------------------------------------------------------

Iniciou a vinte e seis de Janeiro,  o senhor Carlos Alberto Sousa,  a prestar trabalho
comunitário no polidesportivo da freguesia aos Sabados e Domingos, das nove ás dezoito
horas com uma hora de almoço no total de  duzentas e cinquenta  horas.-------------------------

Iniciou a  vinte e oito de Janeiro, a senhora Zélia Cabral Vieira, a prestar trabalho
comunitário ás segundas, quartas e sextas feiras, seis horas por dia , das nove ás doze e
das catorze  ás dezassete horas, na limpeza e vigilância das casas de banho publicas,  no
total de cinquenta horas.------------------------------------------------------------------------------------------

Registo da Freguesia na ASDERP, Associação para o Desenvolvimento e Promoção
Rural, para candidatura a apoio ao projecto de Beneficiação do antigo miradouro “ vista ás
baleias” na Rua do Porto.-----------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado apresentar á SPHRI, acordo para a cedência de materiais para a obra de
beneficiação da casa sita na Estrada Regional numero vinte B, cuja entidade é proprietária.
Mão de obra a cargo da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------

Foi  proposto pela senhora Ana Paula Carvalho, residente na Rua Central  numero
quinze, a aquisição de dois prédios em ruinas, sita na Rua da Boa Vista numero cinquenta e
cinco e cinquenta e sete. A Proprietária manifesta  não ter qualquer  interesse nos mesmos. 

Levantado problema de  ser apenas proprietária do terreno e não das construções
existentes. Foi aprovado propor o caso á Camara Municipal da Ribeira Grande.-----------------
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Recebido no dia  vinte e  quatro de Janeiro, via email,  Renúncia de mandado, ao
cargo de Secretário desta Junta de Freguesia, do senhor Abilio Pinheiro Ramos,  a partir do
dia  um do mes de Fevereiro do ano de dois mil e treze,  alegando razões de indole pessoal.

Aprovado solicitar reunião extraordinária á Assembleia de Freguesia para eleição de
novo Vogal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade propor, Verónica Félix, como novo vogal, para  o cargo de
secretária da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------ 

Ressurgido  problema  com  a  rescição  de  contrato  de  prestação  de  serviços  de
consultadoria com a empresa Globalsoft. Recebido oficio do Advogado da Empresa com
ultimo aviso para pagamento dos débitos cujas facturas já se encontram vencidas desde
01/06/2011  até  03/12/2012,  no  valor  de  dois  mil  quatrocentos  e  vinte  e  cinco  euros  e
cinquenta centimos.------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi  explicado pela presidente que  a  Junta  de Freguesia procedeu à denúncia do
contrato,  por oficio, registado com aviso de recepção no dia dezassete de Outubro de dois
mil  e onze,  pelo motivo de incumprimento do mesmo pela empresa globalsoft, que durante
algum tempo não nos deu qualquer apoio ao nivel  de consultadoria , nem explicação ou
qualquer contacto por parte da mesma. ----------------------------------------------------------------------
Aprovado recorrer a aconselhamento juridico, para resolução deste assunto. --------------------

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, lavrada a ata e assinada
pelos membros presentes.----------------------------------------------------------------------------------------


