
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 34 

Aos dois dias do mês de Abril, 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 
 

No seguimento da pandemia de COVID-19 na Região, foi declarado situação de 
contingência na Região Autónoma dos Açores. Governo Regional, renova todas as 
medidas preventivas, recomendações, orientações, circulares e deliberações já 
decretadas e determina o estabelecimento de cercas sanitárias em cada um dos 
concelhos da Ilha de São Miguel. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Governo Regional prorroga medidas de apoio ao emprego e ao rendimento dos 
Açorianos e determina prorrogação extraordinária da duração dos projetos ao 
abrigo das medidas Inovar, EPIC, Reativar+ e Prosa, tendo por objetivo reforçar o 
apoio ao emprego e ao rendimento dos Açorianos, no sentido de minimizar os 
efeitos da pandemia de COVID-19 na Região.-------------------------------------------------------- 
Assim sendo, os colaboradores integrados na Junta de Freguesia, ao abrigo do 
Prosa - Programa de Ocupação Social de Adultos, a decorrer, são imediatamente 
prorrogados excecionalmente pelo período de mais seis meses, mantendo-se as 
exatas condições regulamentares pré-estabelecidas.---------------------------------------------- 
 
A Junta de Freguesia, através do seu executivo, procede a distribuição de máscaras 
sociais, por todos os domicílios da Freguesia. Mascaras essas disponibilizadas pelo 
Governo Regional para que se adote o seu uso aquando de saídas de casa e do 
futuro plano de desconfinamento. Esta medida serve 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.--------------------------------------------------- 
 



 

 

Iniciadas ações de desinfeção de espaços públicos e de maior concentração de 
pessoas. Produto desinfetante utilizado, recomendado pela Direção Geral de Saúde 
no combate à COVID-19. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado por unanimidade a aquisição de flores artificiais e outros para 
adormentar o divino Espírito Santo, de modo a enflorar durante ano inteiro.-------------- 
 
Direção Regional da Juventude suspende Programa OTL-J no ano 2020, numa 
lógica de prevenção e contenção da pandemia COVID-19 e tendo em 
consideração todas as indefinições sobre a sua evolução no curto e médio prazo, 
sendo retomando em 2021.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


