
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 42 

Aos dez dias do mês de Novembro, 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 
 

Decretado obrigatoriedade do uso de máscara em espaços e vias públicas, entra 
em vigor terça-feira, 17 de novembro. O diploma, que foi aprovado em Conselho 
do Governo a 04 de novembro e que está hoje publicado em Diário da República, 
tem em conta a situação epidemiológica na Região, assim como a importância da 
implementação de medidas que visem limitar a propagação da doença COVID-19, 
protegendo a saúde da população. Nesse sentido, a partir de terça-feira passa a 
ser obrigatório o uso de máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos para o 
acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas na Região 
Autónoma dos Açores, sempre que o distanciamento físico recomendado pelas 
autoridades de saúde regionais se mostre impraticável.------------------------------------------- 
 
Face à evolução da situação epidemiológica relacionada com o SAR- Cov 2 
(COVID-19), também conhecido por “coronavírus”, a Junta de Freguesia, no âmbito 
das suas competências, decidiu aplicar as seguintes medidas a partir do dia onze 
de Novembro:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- O atendimento presencial com o Executivo da Junta está cancelado, excepto, 
agendamento de carácter urgente; 
- Cancelar todos os eventos públicos; 
- Encerramento das instalações sanitárias; 
- Restringir, ao máximo possível, o atendimento presencial na sede da Junta de 
Freguesia, reduzindo o horário dos serviços administrativos, que passará a ser das 



 

 

9:00h às 13:00h. Recomendando a população a utilização de meios alternativos de 
contato, telefone ou e-mail; 
 - todos os serviços da Junta de Freguesia encontram-se em funcionamento. 
- Distribuir pelos estabelecimentos comerciais kit, composto por gel desinfetantes e 
mascaras descartáveis. Medida esta 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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Recebido pedido de cedência espaço, na sede da junta de freguesia, de Leandro 
Pinheiro Duarte, para execução de trabalhos fotográficos, durante o mês de 
dezembro. Aprovado pelo Tesoureiro e Secretaria, não participou na votação a 
presidente devido aos laços familiares. ------------------------------------------------------------------- 
 

Aprovada atribuição de quarenta cabazes alimentares a famílias carenciadas da 

freguesia e colaboradores. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


