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Ata n.º 10 

Aos vinte e três dias do mês de Setembro do ano de dois mil e catorze, reuniram-se, 

na sede da Junta de Freguesia de Calhetas, os membros que a constituem, com a 

seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------- 

 

A. Período antes da ordem do dia 

                 -Registo de Presenças 

   B. Ordem de Trabalhos 

- Organização de eventos  

- Aprovação das Revisões feitas ao Orçamento e Plano Plurianual 2014 

- Ofícios 

- Outros 

 

 A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros.------------------------------- 

 

 B. Ordem de Trabalhos 

 
Foi aprovado a realização de uma Feira Comunitária, no mês de Outubro, no Salão 
Paroquial, da freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Apresentação das Revisões feitas ao Orçamento e Plano Plurianual 2014. Aprovado 
por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enviado seguintes ofícios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Câmara Municipal da Ribeira Grande: pedido de colocação de braço de luz, junto 
à Junta de Freguesia; pedido de colocação de contentores de lixo no miradouro 
“Vista das Baleias”; pedido de apoio para reparação do telhado da moradia do Sr. 
António Graça; pedido cedência de veneno para ratos.----------------------------------------- 
- Direção Regional das Obras Púbicas, Tecnologia E Comunicações: pedido de 
limpeza das bermas da Estrada Regional.---------------------------------------------------------------- 
 
Apresentada, pela presidente da Junta, proposta de alteração do local de 
montagem do baloiço. O baloiço executado seria montado no 
miradouro/merendeiro “Vista das Baleias”, mas proposta montagem junto ao 
polidesportivo. Justificação de que neste local terá mais utilização, dado que os 
trabalhos do miradouro não foram concluídos na época de Verão, ficando a sua 
inauguração prevista, apenas, para a próxima Primavera. Aprovado por 
unanimidade. Acordado execução de outro para ser colocado no miradouro, no 
ano de dois mil e quinze, pela Primavera, altura em que o espaço começará a ser 
mais utilizado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Reinicio das obras de recuperação da casa Rua da Boa Vista n.º 45. Adjudicação 
dos trabalhos a Paulo Macedo, carpinteiro da freguesia. Trabalhos serão efectuados 
em parceria com a Junta de Freguesia. Aprovado pedido de adiantamento de 
valor monetário de seis mil euros, para aquisição de materiais e recomeço das 
obras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado prorrogar o projeto número quinhentos e sessenta e três, do programa 
Recuperar,  mantendo em funções os quatro trabalhadores nele integrados.------------ 
O projeto a decorrer, finda no dia sete de Outubro, sendo retomado no dia dois de 
Novembro, tendo a duração de um ano. Termo a um de Novembro de dois mil e 
quinze.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Com a alteração das regras do programa, necessário proceder ao pagamento da 
segurança social, mensal para cada trabalhador.--------------------------------------------------- 
Solicitar a prorrogação do seguro, à companhia Zurich, para os trabalhadores 
integrados nesse projeto, com a duração de um ano. -------------------------------------------- 
 
 
Não havendo mais nada a tratar, a ata foi lavrada, lida e assinada, nos termos da 
lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


