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Ata n.º 30 

Aos vinte e nove dias do mês de Março do ano de dois mil e dezasseis, 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 

 
Aprovada participação na Festa da Flor, organizada pela Câmara Municipal da 
Ribeira Grande, com carro alegórico alusivo ao tema “Mãe Natureza”.-------------------- 
 
Comemoração do Dia Internacional da Mulher.------------------------------------------------------ 
 
Aprovado apoio à equipa de futebol da freguesia com bolas, coletes, garrafas de 
água, adquiridos na Sport Zone.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovada realização de aulas de hip hop, na sede, nos meses de Março e Abril, 
com instrutor João Paulo Silva Soares.--------------------------------------------------------------------- 
 
Cedência de eletroculador de insetos para Escola, pedido feito pela Coordenadora 
da Escola.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado protocolo com Direção Regional do Turismo no valor de dezassete mil 
oitocentos e cinquenta euros.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado protocolo com a Direção Regional do Turismo para limpeza do antigo 
porto de pescas, no valor de dois mil e quinhentos euros.----------------------------------------- 
 
Aprovada candidatura aos programas de OTLJ para colocação de jovens nos 
meses de Julho e Agosto.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovada prorrogação de programa Recuperar, projetos 1072 e 688, por mais um 
ano, e respetivo seguro de acidentes de trabalho.-------------------------------------------------- 
 
Aprovada candidatura ao programa SEI, para colocação de um colaborador, 
Duarte Manuel Botelho.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Enviado seguintes ofícios:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- Câmara Municipal da R. Grande- Pedido de demolição de casas taipadas da Rua 
do Porto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Direção Regional dos Assuntos do Mar – Pedido de demolição de casas taipadas 
na Rua do Porto; orla marítima.------------------------------------------------------------------------------ 
- Direção Regional da Habitação – Pedido de demolição de casas taipadas na Rua 
do Porto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Direção Regional de Estradas – pedido de limpeza das bermas da Estrada 
Regional.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


