
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 37 

Aos doze dias do mês de Junho, do ano de dois mil e vinte, 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 

      - 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 

 
Aprovada proposta de Adenda ao Acordo de Execução de Delegação de 
Competências entre a Câmara Municipal da Ribeira Grande e a Junta de Freguesia 
de Calhetas. Aprovada em reunião Câmara Municipal de 2 de abril de 2020 e 
autorizada pela Assembleia Municipal na sessão de 30 de abril de 2020;------------------- 

Valor a transferir Freguesia Calhetas: referente a muros e passeios, 24 044,00 € (vinte 
e quatro mil, e quarenta e quatro cêntimos) e Pequenas reparações Escola Antonio 
Medeiros Frazão, 3 500,00 € (três mil e quinhentos euros). -----------------------------------------  

 
 

Aprovado aquisição de nova máquina roçadora. -------------------------------------------------- 
 
Aquisição de nova impressora para os serviços administrativos. -------------------------------- 

 
A nossa freguesia foi distinguida com o diploma, na edição de 2019, do concurso 
"ECO-Freguesia, Freguesia limpa", organizado pelo Governo dos Açores, que tem 
como principal objetivo reconhecer e distinguir a limpeza das freguesias açorianas e 
o bom desempenho dos cidadãos e das diversas entidades na preservação da 
qualidade ambiental. Fruto do reconhecimento e que vem premiar o esforço e o 
trabalho realizado, na implementação de boas práticas ambientais na nossa Terra. 

 



 

 

Por mais um ano consecutivo, piscinas naturais “Calhau da Furna”, recebe o 
galardão "Bandeira Azul”. A freguesia de Calhetas está novamente de parabéns, 
pois demonstra a qualidade da nossa água, que cumpre um conjunto de requisitos 
de qualidade ambiental, segurança e bem-estar.--------------------------------------------------- 
 
Reunião da Junta de Freguesia com Presidente da Camara, vídeo conferencia para 
definir vários projetos a executar num curto espaço de tempo na freguesia.------------- 
 
Candidatura ao programa PROSA, aprovado, colocação de três trabalhadores, 
início dia 15 Junho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aprovado pedido efetuado pelo senhor Marco Félix para deposito cinzas do seu 
falecido pai, sr. Jose Dias Félix, no cemitério de Calhetas, no côvado  78, quartel B, 
sepultura perpétua de família.------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


