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ACTA DE REUNIÃO Nº49 
33ª Reunião mensal da Junta de Freguesia 

 
Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, 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 
- Outros  
 
Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros. ---------------------------- 
 
Iniciou a nove de Abril, a senhora Débora Lima, a prestar trabalho comunitário no 
Espaço Tic, de 2ª a 6ª feira, das dezoito às vinte e uma horas no total de oitenta horas.- 
 
Foram aprovados os dois projectos Prosa, para colocação de um trabalhador para 
limpeza e vigilância do polidesportivo e uma senhora para limpeza e vigilância das casas 
de banho públicas. A senhora iniciou no dia dois de Abril. Aguarda-se a colocação do 
senhor. Necessário fazer seguros de acidentes de trabalho para ambos.------------------- 
 
Apresentado cinco projectos OTLj, para colocação de catorze jovens.----------------------- 
 
Apresentado projecto RECUPERAR para colocação de dois trabalhadores, um a prestar 
serviço de limpeza e manutenção de espaços verdes e um para trabalhar em actividades 
com jovens extracurriculares e período de férias.--------------------------------------------- 
 
A Junta de Freguesia foi informada pela empresa Bloco margem que a mesma estava em 
processo de insolvência. Não sendo capaz de concluir os trabalhos adjudicados, obra da 
casa na Rua da Boa Vista numero quarenta e cinco. Aprovado solicitar informações á 
direcção regional da habitação como proceder visto faltar muito para a sua conclusão e 
restar apenas a terceira fase da transferência, valor de onze mil novecentos e cinquenta 
e oito euros e vinte e três cêntimos.----------------------------------------------------------- 
 
Apresentado projecto para requalificação do miradouro “Vista da Baleia” e toda a zona 
envolvente com construção de merendeiro, sita na Rua do Porto. A presidente propôs a 
possibilidade de candidatura de pedido de apoio ao PRO-RURAL através da ASDERP, que 
comparticipa este tipo de projecto em cem por cento, não considerando apenas elegível 
o valor do IVA, que deverá ser assegurado pela Junta de Freguesia.------------------------ 
Deliberado levar proposta á Assembleia de Freguesia, na sua próxima reunião e solicitar 
autorização para a candidatura. ---------------------------------------------------------------
No que concerne ao orçamento e plano de actividades e plano plurianual de 
investimentos, necessário fazer alterações para integração do projecto.-------------------- 
 
B. Ordem de Trabalhos 
 
APROVAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2012 
 
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 doze, que totaliza na receita setenta e seis mil, cento e setenta 
e sete euros e vinte e três cêntimos e na despesa, setenta e dois mil, seiscentos e 
dezasseis euros e trinta cêntimos.------------------------------------------------------------- 
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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 2012, 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 PROPOSTA REVISÃO AO ORÇAMENTO, PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E AO PLANO DE 
ACTIVIDADES ANO 2013 
Foi submetido à apreciação, a primeira proposta revisão orçamental, no valor de 
42.335,69€ (quarenta e dois mil e trezentos e trinta e cinco euros e sessenta e nove 
cêntimos), a qual destina-se a reforçar e inscrever as seguintes rubricas: -------------- 

→ Orçamento da Receita: 

- 160101 – Na posse do serviço, valor de 4. 861,23€ --------------------------------------- 
- 10010101 – Direcção Regional da Habitação, valor de 23.916,46€ (2ª e 3ª fase do 
protocolo com a Direcção da Habitação para recuperação de habitação Rua da Boa Vista 
n.º 45, Calhetas) ------------------------------------------------------------------------------- 
- 06040101 – DROAP – 500,00€ ( aquisição de software)----------------------------------- 
- 06050201 – Câmara Municipal da Ribeira Grande, valor de 13.058,00€------------------ 

→ Orçamento da Despesa: 

- 010107 – Pessoal em regime de tarefa ou avença, valor de 5.270,48€; ----------------- 
- 020101 – Matérias-primas e subsidiárias, valor de 8.509,23€;---------------------------- 
- 07010203- Reparação e Beneficiação, valor de 23.916,46€ ------------------------------- 
- 0701040501- Requalificação Miradouro “Vista da Baleia” e Construção de Merendeiro, 
valor de 3.959,52€------------------------------------------------------------------------------ 
- 070107- Equipamento informático, valor 100,00€------------------------------------------ 
- 070108- Software informático, valor de 580,00€------------------------------------------- 

→→→→    Plano Plurianual de Investimentos:  

- 0701040501- Requalificação Miradouro “Vista da Baleia” e Construção de Merendeiro, 
valor definido 3.959,52€ (IVA) e valor não definido 24.747,00€ (apoio Pro-rural ASDERP)  
- 070107- Equipamento informático, valor 100,00€------------------------------------------ 
- 070108- Software informático, valor de 580,00€------------------------------------------- 
- 07010203- Reparação e Beneficiação, valor de 23.916,46€ ------------------------------- 
 
Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------ 
 
Transitou para o ano de 2013, o seguinte saldo nas contas bancárias: --------------------- 
No Banco Banif o valor de 3 326,71€ (três mil trezentos e vinte e seis euros e setenta e 
um cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------- 
Na Caixa Geral de depósitos o valor de 1 363,21€ (mil trezentos e sessenta e três euros 
e vinte e um cêntimos).------------------------------------------------------------------------ 
No Banco Espirito Santo, o valor de 0,00€ (zero euros).------------------------------------- 
 
Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão, lavrada a acta, assinada por 
todos os membros presentes. ----------------------------------------------------------------- 

 

 


