
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 47 

 
Aos vinte e sete dias do mês de Abril 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 

 
 
Aprovado por unanimidade cancelar a realização dos seguintes eventos: 
-Dia da Mulher- 8 de Maio 
-Dia da Criança- 1 de Junho 
-Festa do divino Espírito Santo 
  
 
Em substituição da realização do dia da criança, foi aprovado por unanimidade 
oferecer um pequeno mimo pelas crianças da Escola Básica António Medeiros 
Frazão, de forma a celebrar este importante dia, alegrando os nossos heróis do 
futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
De modo a relembrar a época mais lembrada, as tradicionais festas Divino Espírito 
Santo, foi aprovado por unanimidade, adornar no dia de Pentecostes, o divino 
Espírito Santo presente todo o ano nesta junta de freguesia, com decoração de 
quarto e distribuição de porta a porta de um bolo de massa por moradia. --------------- 
 
Situação relativa aos números de contágio pelo vírus de Covid 19, na freguesia de 
CALHETAS está a tornar-se grave e constitui uma grande preocupação, atingidos 
números elevados para a freguesia que é pequena. Números de infetados poderão 
crescer ainda mais nos próximos dias, devido aos contatos próximos de casos 
positivos. Principais medidas a tomar: Ficar em casa e só sair quando for em 
situações de urgência. Quem está contaminado, só poderá sair de casa quando a 



 

 

Autoridade de Saúde der indicação. Desinfetar ou lavar as mãos várias vezes ao 
dia, especialmente antes de levar as mãos à boca, olhos ou nariz. Manter a 
distância entre as pessoas e usar sempre máscaras. ------------------------------------------------ 
 
Decidido por unanimidade, 

1-  Encerrar, por tempo indeterminado e até anúncio de medidas em contrário 
a) Todos os equipamentos desportivos, casas de banho públicas e outros; 
b) O atendimento à população por parte do Executivo. 

2- Para situações urgentes (presenciais com o Executivo ou com a Presidente), é 
necessário proceder a marcação antecipada. 

3- Suspender por tempo indeterminado e até anúncio de medidas em contrário, 
os trabalhos assegurados pelos colaboradores integrados na Junta de 
Freguesia, ao abrigo do Prosa - Programa de Ocupação Social de Adultos  

4- Atendimento de serviços administrativos, deverá ser através da utilização dos 
meios alternativos de contato (telefone ou e-mail).  

5- distribuição de kit, composto por uma caixa de máscaras, um frasco de gel 
desinfetante e uma caixa de luvas descartáveis, pelos domicílios da Freguesia, 
cujas famílias encontram-se em isolamento profilático. Esta medida serve para 
reforçar a contenção da propagação do novo coronavírus em que se 
encontra a Freguesia, apelando-se à população que as utilize de forma 
responsável, cumprindo também todas as instruções de utilização. ----------------- 

 
Montagem de balcão apoio população resposta questionários, censos dois mil e 
vinte um, na sede da junta de freguesia, com disponibilização de espaço e 
computador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de vidro acrílico para colocação secretaria, como medida proteção 
Covid 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aquisição de porta de alumínio para a habitação, sita na rua da boa viagem 
número vinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Decidido prorrogar a data participação concurso fotografia “Olhar as Calhetas” até 
dia dezasseis de Maio e exposição fotos participativas. ------------------------------------------- 
 
Aprovado por unanimidade, propor a celebração de contrato interadministrativo  
entre a Junta de Freguesia de CALHETAS e a Câmara Municipal da Ribeira Grande 
para reparação vedação e redes do campo jogos, desta freguesia, no valor de 
5 180,75€ cinco mil euros, cento e oitenta euros e setenta e cinco cêntimos. 
 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


