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Ata n.º 8 

Aos vinte dias do mês de Junho 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 

- Atualização de assuntos pendentes 

- Saldos Bancários 

  - Processos de Canídeos 

- OTLJ 

  - Miradouro “Vista das Baleias” 

                     - Realização “ Festa da Migalha” 

   - Reparações realizadas na Escola Primária 

 A. Período antes da ordem do dia 

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

 

 B. Ordem de Trabalhos 

Tomou a palavra a presidente que passou as seguintes informações ao restante 
executivo: o valor dos saldos bancários das contas Banif e CGB.------------------------------
Continuamos a aguardar a receção do protocolo com a Direção da Ciência e 
Tecnologia, para assinatura e devolução.---------------------------------------------------------------  
Recebido ofício das finanças sobre penhora de créditos à empresa Blocomargem. 
Foi enviada resposta esclarecendo que, à data,  não existia qualquer tipo de 
contrato, ligação ou existência de valores a serem pagos à referida empesa, por 
esta entidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado, por unanimidade, a oferta de t-shirts para as festas do Divino Espírito 
Santo, da freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Discutido procedimento a tomar na receção de processos de canídeos, a dar  
seguimento pela Junta de freguesia de Calhetas. Foi dado o ponto de situação dos 
processos recebidos anteriormente. Informado que estão resolvidos e arquivados. 
Necessário enviar relatório das decisões às devidas entidades competentes.------------ 
 
Foi solicitado, à Câmara Municipal da Ribeira Grande, informações sobre o nosso 
pedido de colocação de água no miradouro “Vista das Baleias”, que se encontra 
em construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprovado o pedido da cedência de plantas à Camara Municipal da Ribeira 
Grande, para plantação no miradouro “ Vista das Baleias”.------------------------------------- 
 
Reunião com a comissão Fabriqueira da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, 
em que solicitaram apoio e parceria, para a realização da “ Festa da Migalha”, 
com a finalidade de angariar fundos para a Igreja. Aprovado colaborar com o valor 
monetário de quinhentos euros. Por acordo de ambas as partes, foi decidido a 
realização das seguintes atividades: karaoke, actuação de DJ, música ambiente, 
barraca com venda de bifanas, desfile de Carros Alegóricos. Entidade responsável 
pela organização: comissão Fabriqueira da Nossa Senhora da Boa Viagem. Para 
complementar as festividades, a cargo da Junta de Freguesia, ficou também 
aprovado a organização de um desfile de Moda e a realização de um carro 
alegórico para participação no desfile etnográfico.------------------------------------------------ 
 
Efetuados os seguintes trabalhos de reparações na Escola EB JI António Medeiros 
Frazão, respetiva relação enviado pela Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe:---
Substituição de fecho na janela da sala da pré;----------------------------------------------------- 
colocação de vidro na janela da sala de apoio;----------------------------------------------------- 
substituição de fechadura da porta do recreio; ------------------------------------------------------
substituição de dobradiças, porta do hall junto a cozinha; --------------------------------------
remoção dos lavatórios do corredor junto das casas de banho; ------------------------------- 
Substituição de fechaduras em três portas de sala de aula; ------------------------------------- 
Substituição de lâmpadas nas casas de banho e dispensa; -------------------------------------
trabalho de arranjo das casas de banho; --------------------------------------------------------------- 
Colocação de fechadura e substituição de rede no portão lateral da escola; ---------- 
Substituição de fechaduras portões da frente da escola;----------------------------------------- 
Execução e colocação de duas prateleiras numa das salas de aula;------------------------ 
 
Solicitado orçamento a carpinteiro da freguesia, Paulo Macedo, para trabalhos de 
substituição do piso da sala da pré, com remoção do existente e colocação de 
parqué flutuante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado orçamento, à empresa da freguesia, à serralharia e Forja José Manuel 
Duarte, para trabalhos para reparação das redes de vedação do recreio.-------------- 
 
Enviados orçamentos, à Camara Municipal da Ribeira Grande, pedindo apoio para 
reparação do piso da sala de aulas e redes do recreio da Escola. --------------------------- 
 
Solicitado à junta de Freguesia, pela coordenadora da Escola, professores e 
auxiliares, que seja vedado, com rede, o lado da escola, com colocação de porta 
de acesso. Pedido aprovado por unanimidade. Execução dos trabalhos a cargo da 
oficina de serralharia e forja José Manuel Duarte, com sede na freguesia. A decisão 
da adjudicação dos trabalhos foi tomada pela secretária e tesoureiro da junta. Fora 
da decisão ficou a presidente da junta, pelo motivo de laços familiares.------------------- 
 

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

 

 


