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Ata n.º 4 

Aos dezanove dias do mês de Fevereiro 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 

  - Colocação de seis colaboradores através do Programa FIOS 

  - Aprovação de eventos; 

  - Prorrogação do prazo de colaboradores do Programa PROSA 

  - Manutenção da cadeira elétrica     

   

 A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros.-------------------------------- 

 

 B. Ordem de Trabalhos 

Foi informado  pela presidente que termina no dia  sete de Abril, o programa Fios. 

Necessario apresentar outro projeto para continuidade de trabalhos efetuados por 

essas pessoas. Aprovado, por unanimidade, apresentar candidatura projecto Fios,  

para colocação de mais seis trabalhadores.----------------------------------------------------------- 

Acordado por unanimidade realizar-se uma festa de Carnaval, em parceria com a 

Comissão de Festas de N.ª Sr.ª da Boa Viagem, no dia 1 de Março, com a oferta de 

três prémios para as melhores fantasias, nomeadamente, trinta euros para o primeiro 

lugar, vinte e cinco euros para o segundo lugar e vinte euros para o terceiro lugar.  

 

Aprovado programa a realizar-se no dia oito de março, dia da mulher,  com aula de 

Zumba seguido de  jogo de futebol feminino.---------------------------------------------------------- 

Foi aprovado, solicitar ao Centro de Emprego a prorrogação do prazo dos acordos 

Prosa a decorrer,  trabalhadores Rosa Maria Soares Cardoso e Bruno Miguel Silva 

Soares, pelo periodo de mais seis meses.----------------------------------------------------------------- 
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Necessário proceder à substituição das baterias da cadeira eletrica,  sede da Junta 

de Freguesia.  Contrato de manutenção existente não cobre este serviço. 

Acordado pagamento por cheque. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovado por unanimidade a aquisição de peças a empresa Stand Correia, para 

reparação máquinas espaço tic Calhetas.-------------------------------------------------------------- 

 

Aprovado aquisição de toners reciclados para impressoras serviços Junta de 

Freguesia e Espaço Tic. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocação de porta nova em madeira, na casa sita Rua Boa Vista n.º 19, 

pertencente á Junta de Freguesia de Calhetas, a pedido dos moradores.---------------- 

 

Aquisição de troféus em vidro com simbolos da Freguesia, a empresa Açores Cristal. 

 

Compra á plantivime de  vassouras  e vassouras de arame, necessarios á limpeza da 

freguesia. Substituição dos existentes. ---------------------------------------------------------------------  

 

Aprovado pedido de apoio para colocação de água e luz, na habitação sita Rua 

Gago Coutinho n.º 14, a Vera Moniz.---------------------------------------------------------------------- 

 

Prorrogado apolice, seguradora Zurik. Trabalhadores integrados programa Prosa e 

Recuperar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Trabalhos Espaço Tic, adjudicados á empresa Oficina de Serralharia e Forja José 

Manuel Costa Duarte. Reparação e substituição de fechaduras; reparação de 

varandins e colocação de chapa de Inox na subida das escadas. Aprovado  pela 

secretária e tesoureiro, não tomou parte da votação a presidente, pelos laços 

familiares.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.--- 


