
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 33 

Aos dezassete dias do mês de Março, do ano de dois mil e vinte, reuniram-se por 

videoconferência, os membros que constituem Junta de Freguesia de Calhetas, 

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 Dias, e Tesoureiro, António Serra. ------------------ 

 
B. Ordem de Trabalhos 
 

O Governo Regional dos Açores, decreta estado de alerta nos Açores e determina 
encerramento, de todos os estabelecimentos de ensino, creches, jardins de 
infância, centros de atividades de tempos livres, centros de atividades 
ocupacionais, assim como museus e bibliotecas públicas da Região, a 16 de Março 
de 2020. Foi ainda, determinado o encerramento de estabelecimentos de diversão 
noturna e salas de cinema, ginásios, assim como a interdição de piscinas de 
utilização pública, até dia 31 de março.----------------------------------------------------------------- 
 
Tendo em consideração o estado decretado pelo, a junta de Freguesia no âmbito 
das suas competências decidiu aplicar as seguintes medidas a partir de amanha, 
dezoito de março;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Encerrar, por tempo indeterminado e até anúncio de medidas em contrário: 
Todos os equipamentos desportivos, casas de banho públicas e outros; 

a) O atendimento presencial dos serviços administrativos da Junta de Freguesia; 
b) O atendimento à população por parte do Executivo. 

 
2- O atendimento de serviços administrativos deverá ser através da utilização 

dos meios alternativos de contato (telefone ou e-mail).  
3- Para situações urgentes (presenciais com o Executivo ou com a Presidente), é 

necessário proceder a marcação antecipada. 
4- Todos os serviços da Junta de Freguesia se manterão em funcionamento.   



 

 

5- Abertura do cemitério: 
a) apenas para realização de funerais, encerrando imediatamente após o 
ato da inumação.  
b) Só poderão assistir ao funeral os familiares mais diretos do defunto;   
c) No caso de se tratar de velório ou funeral de individuo infetado com Covid-
19, salienta-se que devem respeitar os procedimentos apontados pela DGS.  

 
6- Decidiu por unanimidade, cancelar os eventos:  

-  Festa do divino Espírito Santo, não deixando de o adornar de forma mais 
especial, na época mais lembrada das suas tradicionais festas, dia de 
Pentecostes.   
- Dia da Criança.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
    

7- Proceder ações de desinfestação de espaços públicos e de maior 
concentração de pessoas. ---------------------------------------------------------------------------    
 

8- Distribuir pelos estabelecimentos comerciais kit, composto por gel 
desinfetantes, mascaras descartáveis, luvas e viseiras. Medida esta para 
reforçar a contenção da propagação do novo coronavírus em que se 
encontra a Região, apelando-se à população que as utilize de forma 
responsável, cumprindo também todas as instruções de utilização que virão 
disponibilizadas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração desta 
ata, procedeu-se à sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos termos da 
lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


