
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº45 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, e Tesoureiro, António Serra. ------------------------- 

 
B. Ordem de Trabalhos 

 
Enviado email direção Regional dos Assuntos do Mar, ponto situação do projeto de 
proteção da orla costeira das Calhetas. Recebida resposta abaixo:  
“Na sequência do V. contacto, o qual mereceu a nossa melhor atenção, 
encarrega-me o Sr. Diretor Regional dos Assuntos do Mar de informar que o projeto 
de proteção da orla costeira das Calhetas foi concluído e encontra-se para 
validação pela Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações.---------------- 
Pretende-se, após validação do projeto, apresentar a proposta de intervenção a 
essa junta de freguesia e à Câmara Municipal da Ribeira Grande.--------------------------- 
Considerando a complexidade do processo, estima-se que o início da empreitada 
ocorra durante o segundo semestre deste ano”.----------------------------------------------------- 
 

Recebido transferência, referente ao último pagamento, protocolo assinado 
direção regional da habitação para recuperação habitações. -----------------------------  

 
Aquisição de dois dispensadores automático gel desinfetante à empresa Higiaçores 
para oferta escola EB/JI Antonio Medeiros Frazão e Igreja Paroquial Freguesia 
Calhetas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aprovado a aquisição de novo computador para os serviços administrativos. 
Serviços a funcionar apenas com um equipamento. ----------------------------------------------- 

Apresentada proposta pela presidente da Junta, para realização de um concurso 
de fotografia, a fim de sensibilizar, divulgar e promover o património natural, 
arquitetónico, cultural e social da freguesia. O concurso pretende eleger as três 



 

 

melhores fotografias das Calhetas. Os vencedores receberão um prémio monetário 
nos seguintes valores: o primeiro prémio, €100; o segundo, €75; e o terceiro €50. 
Ocorrerá durante o mês de Abril e para participar só tem que residir na freguesia e 
ter mais de 12 anos. Aprovado por unanimidade a sua realização. -------------------------- 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


