
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 38 

Aos vinte e oito dias do mês de Julho, 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 

 
Presidente da Camara Municipal, Alexandre Gaudêncio, que se fez acompanhar 
pelo vereador Carlos Anselmo, visita a freguesia, onde manteve contato próximo 
com várias instituições e fez o ponto da situação em relação aos investimentos a 
realizar pela autarquia naquela localidade. Revela que “encontra-se em fase de 
adjudicação a empreitada de saneamento básico na rua Central, obra há muito 
ansiada pela população local e que vai permitir dotar a rede de novas 
infraestruturas, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas.” Seguido pela 
presidente da junta de freguesia, também deu conta da intenção de avançar, 
muito em breve, com a construção de um espaço coberto na escola básica/jardim 
de infância António Medeiros Frazão, tendo em vista “colmatar a necessidade 
daquele estabelecimento de ensino precisar de um espaço para aulas de 
educação física e de apoio à população.”------------------------------------------------------------ 
 
A Junta de Freguesia, reforça realização de limpeza junto aos Espaços Verdes, 
conservação de muros e passeios, de forma a conservar um dos principais pontos 
turísticos desta freguesia, permitindo que os nossos cidadãos possam desfrutar das 
suas magníficas paisagens. Aprovado por unanimidade aquisição de quarenta e 
quatro bidões de tinta branca exterior para pinturas freguesia. -------------------------------- 
 

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 3 de outubro de 2019 e 



 

 

autorizada pela Assembleia Municipal na sessão de 28 de novembro de 2019. ---------
Valor a transferir Freguesia Calhetas: referente a muros e passeios, 13 938,00 € (treze 
mil, novecentos e trinta e oito mil euros) e pequenas reparações Escola Antonio 
Medeiros Frazão, 3 500,00 € (três mil e quinhentos euros). -----------------------------------------  

Decidido retomar as obras remodelação Zona interior jardim Gonçalo Velho. Com 
limpeza de todo o espaço, acabamento de passeios em pavé ( igual ao existente) 
plantação de vegetação e finalização de pérgula idealizada. Arrematar pilares 
existentes e avançar com cobertura em traves de madeira, pintadas cor vermelho. 
Projeto apresentado por Antonio Serra. Aprovado por unanimidade. ----------------------- 

Aquisição de novo computador, serviços administrativos, por avaria do existente. 
Equipamento obsoleto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


