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Ata n.º 18 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril 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 

Recebido  pedido de apoio pela Escolinha do Volei. Aprovado conceder apoio 
monetário  no valor de cem euros,.------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado a aquisição de trinta bidões de tinta, de vinte litros cada, no Continente, 
para pinturas muros da freguesia.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovação candidatura ao programa OTLJ. Enviado dois projetos, colocação de 4 
jovens  no  mês de Julho e dois para o mês de Agosto.-------------------------------------------- 
 
Candidatura apresentada à Direção Regional da Ciência e Tecnologia para 
manutenção do Espaço TIC, aprovada.----------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado Protocolo com  Direção Regional do Turismo, para limpeza do Porto de 
Pescas, no valor de três mil euros.--------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado protocolo com Direção Regional do Turismo para obras públicas na 
freguesia, no valor de sete mil euros. Recebida transferência no valor de cinco mil 
novecentos e cinquenta euros, correspondente a oitenta e cinco por cento do 
protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado pedido de apoio à Direção Regional de Obras pública e Comunicações 
para aquisição de dois palheiros, no valor de mil e quinhentos euros.------------------------ 
 
Aprovado por unanimidade a participação da freguesia no desfile da  Festa da Flor, 
organizado pela Camara Municipal da Ribeira Grande, em representação das 
freguesias do Concelho da Ribeira Grande.------------------------------------------------------------ 
 

Enviado seguintes ofícios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Câmara Municipal da R. Grande- Ponto de situação de pedido de apoio para 

piscinas naturais e polidesportivo. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração desta 

ata, procedeu-se à sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos termos da 

lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


