
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 39 

Aos vinte e cinco dias do mês de Agosto, 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 
 
 

A Junta de Freguesia, tem vindo a realizar pinturas e manutenção dos muros das 
vias do domínio público. O trabalho decorre do esforço da equipa dos 
colaboradores desta Entidade.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Trabalhos de pintura na Escola Antonio Medeiros Frazão e revestimento de parede 
sala de aula, com colocação de azulejo, devido a humidade. À semelhança dos 
anos anteriores, o trabalho decorre do esforço da equipa dos colaboradores desta 
Entidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Direção Regional de Habitação abre vários concursos de apoio habitacional, 
durante os meses de agosto e setembro. Os cidadãos que pretendem apoio devem 
dirigir-se à RIAC e solicitar formulário de candidatura. Dispomos para ajuda no 
preenchimento e esclarecimentos os serviços de secretaria desta Junta de 
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obra saneamento básico na Rua Central, inicia a três de setembro. Investimento de 
noventa mil euros, inserido no plano e orçamento camarário para o ano em curso, 
adjudicada a empresa Argumentpdium.  Os trabalhos as serem realizados, incluem 
“substituição da rede de águas domésticas e a criação da rede de saneamento 
básico para recolha de águas pluviais”. O pavimento da rua será substituído por 



 

 

tapete novo, retirando-se a calçada que já se encontrava num estado avançado 
de degradação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Procedemos a limpeza de espaço na Rua Central, onde estava a ser depositado 
lixo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


