
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 40 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro, 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 
 

 Direção Regional da Habitação (DRH) tem em curso uma Consulta Pública para 
Arrendamento até 100 imóveis, em todos os concelhos da RAA, que se encontrem 
registadas na Direção Regional de Turismo como Alojamento Local e pretendam 
ingressar no arrendamento de longa duração, no âmbito do Programa +Habitação. 
 
Aprovado atribuição apoio a Fabrica da Igreja Paroquial de Calhetas, no valor de 
mil euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Decidido por unanimidade, cancelar os eventos:  
-  Dia do idoso 
-  Festa Natal idosos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Em substituição da realização idosos, foi aprovado por unanimidade oferecer a 
cada idoso uma caneca alusiva ao natal, junto com um pacote de chá e uns 
biscoitos. Distribuição será feita porta a porta pelo executivo da junta de freguesia.  
Pedido orçamento fornecimento de canecas mais impressão ás empresas Accional, 
Digimago e amazingazores. Trabalho adjudicado a empresa acional, por apresentar 
melhor cotação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Recebido pedido de apoio pela Fabrica Paroquial das Calhetas, para pagamento 
serviços de limpeza da Igreja, uma vez por semana, no valor de quinze euros, meio 



 

 

dia de trabalho. Decidido levar a proposta a Assembleia de Freguesia, para 
aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Recebido pedido de apoio da Escola António Medeiros Frazão para aquisição de 
tecido para cortinados novos para salas de aula orçamentado em quinhentos e 
oitenta e dois euros e vinte cêntimos (iva incluído) a empresa Euromotas. E aquisição 
de cilindro água quente. ---------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado por unanimidade ambos os pedidos. Trabalhos de corte e costura 
cortinados a cargo da senhora Nélia Duarte que oferece os seus serviços. --------------- 
 
Acordado decoração com flores naturais o Espaço do Divino Espirito Santo, nos dias 
comemorativos da Festa Nossa Senhora da Boa Viagem. ---------------------------------------- 
 
Aprovado pedido da senhora Maria Jose Martins Sousa, para pagamento meses 
atrasados serviços de eletricidade de sua habitação, sita na Rua da Boa Viagem n.º 
16, valor cento e quinze euros e sessenta e oito cêntimos.---------------------------------------- 
 
Aprovado pedido apoio recebido, pela senhora Helena Flor, residente na Avenida 
Gago Coutinho numero 4, desta freguesia, para aquisição de medicação para si e 
seu marido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Recebido pedido de apoio da Escola EB/JI António Medeiros Frazão para oferta 
fruta para a realização de cabaz oferta crianças da escola. Aprovado por 
unanimidade aquisição e oferta de fruta variada. -------------------------------------------------- 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


