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Ata n.º 15 

Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quinze 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 

                - Assuntos diversos  

 

A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros: Presidente da Junta, 
Nélia Duarte, Secretária, Verónica Félix, e Tesoureiro, Ruben Ramos.------------------------- 

 

B. Ordem de Trabalhos 

Foi informado pela presidente que termina no dia sete de Março, o programa Fios. 
Necessário apresentar outro projeto para continuidade de trabalhos efectuados por 
essas pessoas. Aprovado, por unanimidade, apresentar candidatura projecto Fios, 
para colocação de mais cinco trabalhadores.-------------------------------------------------------- 
 
Projetos recuperar apresentados á direção regional do emprego, aprovados. 
Iniciam a dois de Março de dois mil e quinze, com a duração de 6 meses. --------------- 
 
Aprovado por unanimidade iniciar o projeto, de apoio aos idosos na limpeza de 
suas habitações. Possível com a integração de colaboradora pelo programa 
recuperar a iniciar no dia dois de Março. ---------------------------------------------------------------  
 
Aprovado por unanimidade aquisição de máquina roçadora, á empresa Mariano 
Brum Gouveia e filhos Lda.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Decidido não prorrogar o projeto número duzentos e setenta e quatro do programa 
Recuperar. Motivo: dar oportunidades de emprego a outros desempregados. Fim 
de acordo dia dezassete de Fevereiro.------------------------------------------------------------------- 

 
Apresentação de documentos á ASDERP, pedido pagamento da última face, verba 
para obras de beneficiação Miradouro Vista da Baleia”.------------------------------------------ 
 
Aprovado projeto apresentado a Direção Regional da Ciência e Tecnologia para 
manutenção Espaço TIC Calhetas.------------------------------------------------------------------------- 
Apresentados balancetes e relatórios, relativo a despesas elegíveis do Espaço Tic.---- 
 
Alteração do valor pago á segurança social, pela admissão de novos 
trabalhadores, programa Recuperar. Valor mensal: mil quinhentos e quarenta e dois 
euros e setenta cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprovado pedido de apoio da escola EB JI António Medeiros Frazão, para oferta de 
amêndoas às crianças na Pascoa. Acordado comprar as amêndoas, no mini- 
mercado da freguesia Ricardo Jorge Ferreira Melo.------------------------------------------------- 
 
Aprovado por unanimidade cedência de côvado, no cemitério da freguesia de 
Calhetas, a Gilda Sousa de Melo Pereira Ledo. Côvado número nove, sito quartel A, 
para sepultura perpétua de Alexandre Maurício Ledo. Valor quinhentos euros.---------- 
 
Reparação de janelas e portas interiores e exteriores da Escola EB JI António 
Medeiros Frazão. Obra adjudicada a carpinteiro da freguesia Paulo Dinis Rodrigues 
Macedo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado por unanimidade executar móvel para arrumação de loiça, refeitório da 
Escola, para substituição do existente, de matéria metálica e enferrujado.---------------- 
Obra adjudicada a carpinteiro da freguesia Paulo Dinis Rodrigues Macedo.------------- 
 
Apresentada candidatura á DROAP, pedido de apoios.------------------------------------------  
 
Organizado Ação de sensibilização “ sobre o bem-estar animal”, em parceria com a 
Guarda Nacional Republicana, equipa do Serviço de proteção da natureza e 
ambiente. Agendada para dia oito de Abril pelas catorze horas e trinta minutos.------ 
 
Aprovado por unanimidade, obras de beneficiação da zona envolvente ao 
polidesportivo da freguesia, com delimitação de caminhos, construção de 
canteiros, plantação de árvores e flores.----------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração desta 
ata, procedeu-se á sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos termos da 
lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


