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Ata n.º 20 

Aos vinte e seis dias do mês de Junho 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 

 
 Inauguração do miradouro “Vista das Baleias”. Oferta de bifanas e bebidas à 
comunidade e insuflável para as crianças.-------------------------------------------------------------- 
 
Recebido transferência protocolo de apoio ao  Funcionamento Espaço TIC,  valor 
de sete mil euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Recebido transferencia, valor, mil quinhentos e vinte euros e sessenta e oito 
cêntimos de IMI.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Recebido transferencia valor 12 373,50 €( doze mil, trezentos e setenta e três euros e 
cinquenta centimos).  última fase do apoio ao miradouro “Vista das Baleias”.----------- 
 
Aprovado a venda de côvado n.º 10 do quartel ,A a  Inês Tavares Félix, no valor de 
quinhentos euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado a concessão de apoio monetário, a comissão fabriqueira da freguesia, 
para realização das festas do dia da paróquia,  no valor de quinhentos euros.---------- 
 
Freguesia de Calhetas, recupera bandeira azul, nas piscinas naturais, “Calhau da 
Furna”. Participação no hastear da bandeira.--------------------------------------------------------- 
  
Realização da Festa de S. João, como aprovado, com oferta de sardinhas, pao e 
vinho a toda a comunidade, no Largo da Igreja.----------------------------------------------------- 
 
Enviado seguintes ofícios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Direção Regional dos Assuntos do Mar: Pedido de limpeza da orla marítima. 
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- Câmara Municipal da R. Grande- Pedido de colocação de espelhos em vários 
cruzamentos da freguesia; pedido de colocação de asfalto nas ruas; pedido de 
delineação de parque de estacionamento da Avenida Gago Coutinho. 
- Secretaria Regional do Turismo: pedido de agendamento de reunião. 
 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


