
ACTA DE REUNIÃO Nº2

      Aos vinte e um dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove,

reuniram-se na  sede da Junta  de Freguesia  de Calhetas  os membros  que

constituem a Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Período antes da ordem do dia;

2. Aprovação das taxas e regulamentos da freguesia;

3. Aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de investimentos para

o ano de dois mil e dez;

1. Período antes da ordem do dia

Verificou-se  a  presença  de  todos  os  membros.  José  António  da
Conceição  Duarte;  Ana  Isabel  Dias  Cabral;  José  Soares  Pereira;
Agostinho  Manuel  Carreiro  Câmara;  Luís  Pereira  Correia;  Carlos
Joaquim Marques da Silva; Verónica Sofia Moniz Martins.

Tomou parte  na  sessão a Presidente  da Junta  de Freguesia,  Nélia  de
Fátima Moniz Pinheiro Duarte, o Tesoureiro, Miguel Pereira Correia, e
o Secretário, Abílio Pinheiro Ramos.

A  Presidente  da  Junta  tomou  a  palavra,  cumprimentou  todos  os
presentes e fez uns esclarecimentos relativo a uns assuntos já passados. 

Foi  entregue  pelo  Sr. Carlos Marques  representante  do Agrupamento
do  Partido  Social-democrata  ao  Sr.  Presidente  da  Assembleia  de
Freguesia, um requerimento (em anexo), solicitando que a convocatória
para  as  próximas  reuniões,  sejam  elas  sessões  ordinárias  ou
extraordinárias,  sejam  feitas  por  edital  e  por  carta  com  aviso  de
recepção  ou  através  de  protocolo,  com  antecedência  suficiente  e
estipulada por lei, a fim de possibilitar a estes o estudo dos elementos
entregues para análise atempadamente.



A Presidente  da  Junta,  relativamente  a  este  assunto,  fez  o  seguinte
esclarecimento: 
- que a convocatória para esta sessão ordinária foi entregue a todos os
membros  com uma  antecedência  de  oito  dias,  tempo  suficiente  para
conveniente e atempada análise;
-  a  convocatória  para  as  próximas  reuniões,  sejam  elas  sessões
ordinárias  ou  extraordinárias  passarão  a  ser  por  carta  com aviso  de
recepção.

O Sr. Carlos Marques, em representação do Agrupamento do Partido
Social-democrata,  em  resposta  ao  esclarecimento  da  Presidente  da
Junta, apresentou a seguinte proposta: 
- que a convocatória para as próximas reuniões sejam feitas por edital,
através  de  protocolo,  ficando  ele  responsável  pelo  levantamento  dos
mesmos,  na  sede  da  Junta  de  Freguesia,  e  entrega  aos  restantes
membros eleitos pelo Partido Social-democrata. 

Após discussão, foi aprovado por todos, a proposta apresentada pelo Sr.
Carlos  Marques,  acrescendo  que  só  poderia  ser  durante  os  dias  e
horário  de  expediente  da  Junta  de  Freguesia,  nomeadamente  de
Segunda a Sexta-Feira, das nove horas às doze horas.

▪  Foi  oficiado  à  P.S.P.  de  posto  de  Rabo  de  Peixe,  um  melhor
patrulhamento da freguesia,

▪ Foi feito, por parte da Junta de Freguesia, a festa de Natal das crianças
da escola,  no  dia  dezoito,  com entrega  de  prendas  pelo  Pai Natal  e
lanche.

▪ Foi, igualmente, feita a festa de Natal aos idosos e reformados, no dia
vinte, na Sede da Junta de Freguesia, com animação, peça de teatro e
lanche.

▪  Foram empenhados  todos os esforços para recuperação das figuras
representativas do Presépio, com renovação das imagens e pintura das
mesmas, a fim de ser feito o já tradicional presépio no adro da igreja.

▪  Pediu-se  veneno  de ratos  à  Câmara  Municipal  da  Ribeira  Grande.
Fomos informados que neste momento não havia, sendo a sua entrega
possível em Janeiro.



▪  Foi  oficiado  à  Secretaria  Regional  da  Habitação,  à  Secretaria
Regional  do  Ambiente  e  do  Mar,  à  Câmara  Municipal  da  Ribeira
Grande e enviado projecto para análise, para  melhoramento  do Porto
de Pescas da freguesia. 

▪ Recebeu-se uma resposta da Secretaria  Regional do Ambiente  e do
Mar,  que  o  mesmo  havia  sido  reencaminhado  ao  Subsecretario
Regional das Pescas para efeitos de parecer.

▪ Fomos informados pela Câmara Municipal da Ribeira Grande,  que as
obras da Escola EB/JI António Medeiros Frazão iriam ser efectuadas
por esta entidade, no decorrer do ano de dois mil e dez, constando do
Plano de Orçamento da entidade.

▪ Finalizou o curso de formação informático a nível de programa pro-
emprego, com doze participantes.
 
▪ Foi  implementado um espaço T.I.C., a nível  de núcleo,  na sede da
Junta de Freguesia, com horário de funcionamento de Segunda a Sexta-
Feira, das nove horas às doze horas e das dezoito horas às vinte e uma
hora.

▪ Está a ser efectuada a reparação do muro de protecção dos quintais
das  casas  do  Bairro  Social  Cantos  dos  Reis,  com  levantamento  de
blocos, guarnição e pintura.

▪  Reunimos  com  o  Director  Regional  da  Habitação,  analisou-se  a
situação  de  agregados  familiares.  Propôs-se  possível  aquisição  de
terreno para realojamento de famílias. 

▪  Demolição  de habitação em ruínas,  sita  no  Largo  Gonçalo  Velho,
procedendo-se á limpeza desse espaço.
 
▪ Fomos  informados pelo Sr. Marco Sousa, representante da Empresa
Ribeira  Grande  Mais,  que,  em  Janeiro  próximo,  proceder-se-ia  ao
acabamento  do  piso  sintético  do  polidesportivo.  Colocação  de
electricidade e reparação de vedação. 

▪  A empresa  Normaçores,  em parceria  com a  Câmara  Municipal  da
Ribeira Grande e a Secretaria Regional da Habitação, está a fazer um
levantamento  de  todos  os  problemas  habitacionais  da  freguesia,
estudando soluções para os pequenos problemas e os mais complexos
orientados para a Direcção da Habitação.



▪  Destruiu-se  caixa  em  cimento  junto  ao  Bairro  Social,  construída
provisoriamente  para  quadro  de  electricidade,  destinada  à  obra  dos
apartamentos existentes.
 
▪  Está  a  ser  efectuado  pavimentação  e  construção  de  passeios  na
Canada do Morgado.

▪  Foi  acordado  com  a  Câmara  Municipal  da  Ribeira  Grande  que,
finalizado o pavimento da Canada do Morgado, alcatroassem o pedaço
de passeio ainda por acabar, aonde se encontrava a caixa em cimento
junto ao Bairro Social.

▪ Pediu-se papeleiras para as ruas da freguesia à Câmara Municipal da
Ribeira Grande. Informaram-nos que só seria possível para o próximo
ano.  

2. Aprovação das taxas e regulamentos da Freguesia

Não houve nada a dizer. Aprovado por unanimidade.

3. Aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de investimentos
para o ano de dois mil e dez

O Sr.  Carlos  Marques em representação do Agrupamento  do Partido
Social-democrata, informou que votavam contra o Orçamento e o Plano
Plurianual de investimentos para o ano de dois mil e dez. 
Foi aprovado pelos restantes membros da Assembleia de Freguesia.

Não havendo mais  nada a tratar e sendo cerca de vinte e uma horas,
declarou-se encerrada a sessão, elaborada a presente acta, que depois de
lida e aprovado foi assinada nos termos da lei.   

  


