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ACTA DE REUNIÃO Nº48
32ª reunião mensal da Junta de Freguesia

Aos vinte e seis dias do mês de Março 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 de todos os membros.---------------------------------------

B . Ordem de Trabalhos

Trabalho de demolição de antigo balcão de acesso a moradias, dificultado por pedreira, não
permitindo  a  sua  total  remoção.  Aprovado  a  construção  de  um  canteiro  na  zona  e
embelezamento com flores.---------------------------------------------------------------------------------------

Pedido de prorrogação do projecto Prosa, trabalhador Luis Alves, aprovado. Findo a oito de
outubro de dois mil e treze. Aprovado prorrogar seguro de acidentes de trabalho.----------------

Entregue  remunerações  mensais  às  finanças,  meses  janeiro  e  fevereiro,  incluiu
compensação recebida pelos membros executivos, apresentadas como ajudas de custo.-----

Projecto para recuperação e beneficiação do miradouro “Vista das baleias”, acesso e zona
circundade  apresentado  e  elaborado  por  Cátia  Tavares,  aprovado  por  unanimidade.
Solicitado orçamento a três empresas para execução do mesmo e candidatura de pedido a
apoio a ASDERP.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oficiado  pedido  de  cedência  de  dois  palheiros,  para  o  merendeiro  do  projecto  de
recuperação do miradouro, ao director regional da ciência e tecnologia.-----------------------------

Aprovado apresentar projecto Fios, para colocação de dois Trabalhadores, um trabalhador
para limpeza  da  freguesia e uma  senhora  para limpeza da sede  da  junta  de freguesia.
Primeiro projecto finda a trinta de Abril.------------------------------------------------------------------------

Aprovado a apresentação de quatro projectos ao programa ocupação OTLj, para colocação
de jovens em tempo de férias.-----------------------------------------------------------------------------------

Marcado  para  dia  três  e  nove  de  Abril,  rastreio  visual,  gratuito  realizado  por
Optimed.-----------

Marcado  para dia  dezanove  de  Abril,  rastreio audiovisual,  gratuito  realizado  pelo centro
auditivo Widex.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dia oito de Abril marcado Forum Juventude socialista na freguesia. Solicitado espaço para
realização do mesmo na sede da junta de freguesia. Aprovado por unanimidade.----------------

Recebida  informação solicitada,  sobre  proprietários  das  casas  taipadas  na  rua  do  porto
numero nove e onze e duas garagens, pela direcção da habitação e SPHRI em como não
são propriedade da Região.---------------------------------------------------------------------------------------
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Recebida informação solicitada, á direcção da habitação, sobre quem são os propriétários
da habitação sita na rua do porto numero trinta e um, que nas finanças ainda está em nome
dos antigos proprietários. Não existe qualquer documentação na junta de freguesia em como
foi por esta aquirida para realojamento da família residente há mais de vinte e três anos. O
que se conhece deve-se ao testemunho dos vendedores, família realojada e Imobiliária A
MACHADO.  Solicitar  informação  junto  serviços  Conservatória  Registo  Predial  se  existe
alguma escritura. Se não, consultar solicitador para possível escritura por “uso campião”.-----

Aprovação proceder a beneficiação de passeio na rua da boa viagem, com inicio junto a
curva existente até a ligação da rua Avenida Gago Coutinho. Trabalhos adjudicados a Paulo
Macedo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquando as comemorações da páscoa, a junta de freguesia foi convidada a participar na
via-sacra com a  realização de um passo no  triatro da junta,  necessário comprar  flores,
aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------

Abertas candidaturas aos projectos OTLJ, direcção da Juventude inscrições de quinze de
abril.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abertura da  candidatura ao  Projecto  RECUPERAR,  de um a  quinze de Abril. Programa
apresentado pela direcção do trabalho para criar oportunidades de trabalho a jovens que
completaram o 12º ano ou licenciatura. Aprovado apresentar um projecto.-------------------------

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

 


