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Ata n.º 5 

Aos dezoito dias do mês de Março 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 

  - Miradouro “Vista das Baleias”; 

  - Contrato com CGD,  multibanco da freguesia; 

                     - Trabalhos Escola EB JI António Medeiros Frazão 

  - Outros     

 A. Período antes da ordem do dia 

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

 B. Ordem de Trabalhos 

Recebido primeira fase da verba para as obras de beneficiação do miradouro 

“Vista das Baleias”.----------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovado por unanimidade, ajudicação direta,  ao  empreiteiro Paulo Macedo a 

realização da obra. Inicio a dezasete de março.-----------------------------------------------------

Pedido  adiantamento da quantia de seis mil euros, para inicio dos trabalhos. 

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------- 

Necessário pedir prorrogação da data conclusão da obra para 31 Março de 2015.-- 

 

 Aprovado solicitar ao Dr. Bruno Pacheco, Diretor Regional da Ciencia e Tecnologia, 

a cedência dos dois palheiros para o merendeiro, tal como já havia sido acordado 

no ano passado.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Acordado  solicitar, ao Presidente da Câmara da Ribeira Grande, cedência de  

água, para  lavatório a construir no merendario, junto às churrasqueiras.------------------ 

 

Foi enviado pela Geral de Depósitos contrato de celebração  de acordo entre nós, 

em que  compromete a junta de Freguesia a pagar uma mensalidade relativa ao 

multibanco instalado na freguesia, no valor de cento e cinquenta euros. A entidade 

pede que as despesas sejam repartidas, justifica a rentabilidade e as despesas 

acarretadas com a máquina. A máquina instalada não foi nova, pelo que 

recentemente apresentou algumas avarias.  Aprovado por unanimidade a 
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celebração do contrato e pagamento através de transferência sua conta bancária 

naquele banco.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trabalhos  na Escola Primária EB JI António Medeiros Frazão, adjudicados a empresa 

Oficina de Serralharia e Forja José Manuel Costa Duarte. Aprovado pela Secretária 

e Tesoureiro. Não fez parte da votação a presidente, por laços familiars.------------------- 

 

Recebido ofício da Câmara Municipal da Ribeira Grande, a  solicitar envio de 

mapas de assiduidade referentes ao Sr. José Francisco Arruda, trabalhador da 

camara a prestar funções de varredor na freguesia. Enviado  email resposta,  a 

informar que o referido senhor deixou de prestar serviços na freguesia. Retirado  da 

freguesia, sem qualquer aviso ou explicação, pelos novos elementos da Camara 

Municipal, em Outubro do ano passado.---------------------------------------------------------------- 

 

Aprovado por unanimidade o pedido da coordenadora da Escola, da cedência de 

amêndoas a todos os alunos da Escola, como já tem vindo a sern tradição.------------ 

 

Apresentado pela Segurança Social, divida no valor de duzentos e sessenta e sete 

euros e noventa e quatro centimos. Valor calculado sobre atualização da taxa 

mensal apresentada desde Janeiro de dois mil e treze a Fevereiro de dois mil e 

catorze. Pagamento efetuado por cheque,  serviços da segurança Social Rabo de 

Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovado por unanimidade a cedência de  bens alimenticios, a  António Eusebio 

Pereira Graça. Pedido de apoio, solicitado pela Assistente social, Dra. Armanda, 

enquanto aguarda a receção do Rendimento de Inserção social. Produtos cedidos  

pelo Mini Mercado Ricardo Melo. Pagamento assegurado pela Junta de Freguesia.  

 

Apresentado dois projectos OTLj, para colocação de oito jovens, meses Julho e 

Agosto, trabalhos Espaço Tic e Secretaria da Junta de Freguesia.----------------------------- 

 

Não havendo mais nada a tratar, a ata foi lavrada, lida e assinada, nos termos da 

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

 


