
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 51 

Aos vinte e sete dias do mês de Julho 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 
 
 
Candidatura ao programa CTTS, aprovada. Integração de Roberto Jorge Camara 
Silva, início do projeto a vinte e dois de julho, por doze meses.  -------------------------------- 
 
Aprovada por unanimidade apresentar candidatura ao programa REACTEMPREGO 
para colocação de dois novos trabalhadores. -------------------------------------------------------- 
 
Recebido transferência do valor de 2500€ (dois mil e quinhentos euros), que 
corresponde a 50% do acordo interadministrativo entre a Junta de Freguesia de 
CALHETAS e a Câmara Municipal da Ribeira Grande, para reparação vedação e 
redes do campo jogos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitado orçamento para realização dos trabalhos de reparação, vedação e 
redes do campo jogos, às empresas, Oficina Serralharia e Forja, Jose Manuel Costa 
Duarte e António Sousa Carreiro, Sociedade Unipessoal Lda.----------------------------------- 
Total orçamento apresentado pela Oficina Serralharia, Jose Manuel Costa Duarte, 
no valor de 4 950,00€ (quatro mil, novecentos e cinquenta euros). ---------------------------
Total orçamento apresentado por Antonio Sousa Carreiro, no valor de 5 180,75€ 
(cinco mil, cento e oitenta euros e setenta e cinco cêntimos).----------------------------------
Valores sujeitos a taxa de Iva em vigor.-------------------------------------------------------------------  
Trabalhos adjudicado a empresa serralharia da Freguesia, Jose Manuel Costa 
Duarte, por apresentar orçamento de menor valor e ser uma empresa local. ----------- 
Aprovado pelo Tesoureiro e Secretaria, não participou na votação a presidente 
devido aos laços familiares. ----------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

Recebido pedido apoio da Escola EB/JI António Medeiros Frazão, para pintura 
interior edifício, paredes e tetos, de salas, halls entrada e arrecadações. 
Revestimento de parede, nas três restantes salas, que apresentava humidade e 
limpeza e corte de erva jardim e recreio. ---------------------------------------------------------------- 
Aprovado, efetuar os trabalhos de colocação de azulejo por colaboradores desta 
Entidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovado solicitar orçamento a empresa Lima Pinturas para a realização dos 
trabalhos de pintura. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total orçamento apresentado, no valor de 2 700,00€ (dois mil e setecentos euros). ---- 
Aprovado por unanimidade, a adjudicação dos trabalhos de pintura a empresa 
Lima Pinturas, pela falta de mão de obra, oriunda da redução do número de 
colaboradores integrados em projetos nesta junta de freguesia e o caracter urgente 
da intervenção. Ano letivo inicia a treze de setembro. -------------------------------------------- 
 
Camara Municipal da Ribeira Grande, responde ao pedido efetuado pela junta de 
freguesia, para colocação de cascalho nas canadas da freguesia, como sendo 
agora uma competência do IROA.------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado enviar pedido, agendamento reunião/visita à freguesia de Calhetas, com 
o novo Diretor, Hernani Costa, para discutir alguns assuntos relevantes para a 
freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Devido às inúmeras queixas recebidas, da situação em que se encontram as vias e 
os espaços rurais, foi decidido, pela falta de mão de obra, oriunda da redução do 
número de colaboradores integrados em projetos nesta junta de freguesia, solicitar 
orçamento a empresa Monte da Trindade Unipessoal, Lda para a realização de 
trabalhos de limpeza da Canada do Tanque,   nomeadamente corte de silvas e 
vegetação nas vias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total orçamento apresentado, no valor de 1430,00€ (mil quatrocentos e trinta euros).  
Aprovado por unanimidade, a adjudicação direta dos trabalhos, devido ao 
caracter urgente da intervenção naquela Zona. ---------------------------------------------------- 
 
Presidente do Iroa, Instituto Regional de Ordenamento Agrário, Hernani Costa, visita 
a freguesia, aonde percorre alguns dos caminhos agrícolas, com intuito de se 
encontrar uma solução para os graves problemas que as mesmas têm vindo a 
manifestar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na visita, participaram dois agricultores locais. A sua presença foi essencial para o 
relevar da rápida e necessária intervenção naquelas zonas. -----------------------------------
Acompanhado pela Presidente da Junta de Freguesia, o Presidente do IROA, 
salientou a sua preocupação para com o estado degradado dos caminhos 
agrícolas da nossa freguesia, nomeadamente, a nossa Canada do Tanque, 
salientando a urgência em encontrar solução para este problema.-------------------------- 
 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


