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Ata n.º 3 

 

Aos dezassete dias do mês de Janeiro 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 

                - 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 

Reunião com director regional da ciência e tecnologia, discutido assunto Espaço 

Tic. Verba 2013, transferida a 30 de Dezembro. Acordado enviar oficio, solicitar 

alteração da data para considerar  despesas elegiveis, de 01 Janeiro a 31 março e 

aquisição de peças para reparação das máquinas. ------------------------------------

Discutido possibilidade  de colocação, na freguesia, de mais trabalhadores ao 

abrigo do programa recuperar.  ----------------------------------------------------------------------------  

Alteração regras  para os novos programa recuperar: a entidade deixa de pagar ao 

trabalhador, valor mensal de cem euros e pagará os descontos á segurança social. 

Informado o director da não possibilidade da colocação de mais, por já  decorrer 

um projeto com o abrigo  de quatro trabahadores pelo programa e mais dois pelo 

programa Prosa. Despesa superior ao que a nossa entidade podia suportar.  Foi 

acordado com o director, efetuar protocolo entre as entidades, para despesas de 

colocação de mais três trabalhadores ao abrigo do programa recuperar. --------------- 

Candidaturas ao programa recuperar, aberta de 02 de Janeiro até dia 15. --------------  

Foi aprovado, por unanimidade, a colocação de três colaboradores, ao serviço da 

Junta de Freguesia, pelo Projeto Recuperar.  ---------------------------------------------------------- 

Aquisição de mini guião, a Laura Fatima Brás Benevides. Simbolo da nossa Igreja, no 

valor de sessenta euros. Colocado no triato junto com as coroas do Espirito Santo.---- 

 



Junta de Freguesia de Calhetas | Largo da Igreja n.º 2A | 9600-013 CALHETAS 

NIPC: 512069727 atas |7 

 

             

 

Aprovado por unanimidade aquisição de vidro para-brisas, para viatura de 

particular. Partido durante  trabalhos de corte de relva, pelos trabalhadores da 

Junta de Freguesia. Viatura estacionada junto ao Bairro Social.-------------------------------- 

 

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração a ata, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


