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ACTA DE REUNIÃO Nº36 

 

Aos dez dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, reuniram-se na sede da 
Junta de Freguesia de Calhetas os membros que constituem a Junta de Freguesia, com a 
seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------ 
 

A. Período antes da ordem do dia 
- Registo de Presenças 

 
Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros. --------------------------- 
   

B . Ordem de Trabalhos 
 

APROVAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2011 
Para cumprimento do previsto na alínea e) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram 
submetidos à aprovação, os documentos de prestação de contas, relativa ao ano 
financeiro de dois mil e onze, que totaliza na receita sessenta e dois mil, cento e 
setenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos e na despesa, sessenta e sete mil, 
quatrocentos e cinquenta e cinco euros e oitenta dois cêntimos.----------------------------  

 

Os documentos de prestação de contas foram todos rubricados pelos membros 
presentes, os quais ficarão devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, 
quando para tal foram solicitados. ------------------------------------------------------------ 
 
Foi deliberado, submeter os documentos de prestação de contas relativas ao ano 
financeiro de 2011, à Assembleia, para efeitos de apreciação e votação, nos termos 
previstos na alínea e) do nº 2 do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------- 
 
Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------- 
 

 
1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ACTIVIDADES ANO 2012 

Foi submetido à apreciação, a proposta da primeira revisão orçamental, no valor de 
1.300,30€ (mil e trezentos euros e trinta cêntimos), a qual destina-se a inscrever as 
seguintes rubricas: -----------------------------------------------------------------------------  
→ Orçamento da Receita: 
- 160103 – Saldo da Gerência Anterior – Saldo orçamental – Na posse do serviço, no 
valor de 1. 300,30€ ---------------------------------------------------------------------------- 
A aumentar a seguinte rubrica:  
- 010109 – Pessoal em qualquer outra situação, no valor de 580,30€; -------------------- 
- 01030503 – Segurança social-contribuições para a segurança social- outros, no valor 
de 419,28€;------------------------------------------------------------------------------------- 
- 020104 – Limpeza e higiene, no valor de 300,00€ ----------------------------------------- 
- 07010301- Aquisição de bens de Capital- Investimentos- Edifícios- Instalações de 
serviços, no valor de 0,72€--------------------------------------------------------------------- 
→→→→ Plano de Actividades: 
-1.1.01 – Construção da Sede da Junta de Freguesia, no valor de 0,72€;----------------- 
 
Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado, submeter os documentos da 1ª revisão ao orçamento e ao plano de 
actividades ao ano financeiro de 2012, à Assembleia, para efeitos de aprovação e 
votação. -------------------------------------------- -------------------------------------------- 



Junta de Freguesia de Calhetas | Largo da Igreja n.º 2A | 9600-013 CALHETAS 

NIPC: 512069727 

                                                                                                                                                                                          actas |58 
 

 

             

 

  
2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ACTIVIDADES ANO 2012 

Foi submetido à apreciação, a proposta da segunda revisão orçamental, no valor de 
35.874,69€ (trinta e cinco mil e oitocentos e setenta quatro euros e sessenta nove 
cêntimos), protocolo com a Direcção da Habitação para recuperação de habitação Rua da 
Boa Vista n.º 45, Calhetas, a qual destina-se a inscrever as seguintes rubricas: -------- 
 
→ Orçamento da Receita: 
- 10040101 – Transferência de Capital- Administração Regional- Região Autónoma dos 
Açores-Direcção Regional da Habitação, no valor de 35.874,69€ ---------------------------  
A aumentar a seguinte rubrica: -------------------------------------------------------------- 
- 07010203 – Aquisição de bens de capital- Investimentos- Habitações-Reparação e 
beneficiação, no valor de 35.874,69€; -------------------------------------------------------- 

 
Aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------- 
 
Foi deliberado, submeter os documentos da 2ª revisão ao orçamento e ao plano de 
actividades ao ano financeiro de 2012, à Assembleia, para efeitos de aprovação e 
votação.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Transitou para o ano de 2012, o seguinte saldo nas contas bancárias: --------------------- 
No Banco Banif, o valor de 696,95€ (seiscentos e noventa e seis euros e noventa e cinco 
cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------- 
Na Caixa Geral de depósitos, o valor de 211,27€ (duzentos e onze euros e vinte e sete 
cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------- 
No Banco Espirito Santo, o valor de 357,66€ (trezentos e cinquenta e sete euros e 
sessenta e seis cêntimos).---------------------------------------------------------------------- 
Na Caixa Geral de depósitos, o valor de 9.442,56€ (nove mil quatrocentos e quarenta e 
dois euros e cinquenta e seis cêntimos), referente a caução bancária.--------------------- 
  
Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, lavrada a acta, assinada por 
todos os membros presentes. ----------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


