
ACTA DE REUNIÃO Nº6

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

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

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

A. Período antes da ordem do dia

- Registo de Presenças-------------------------------------------------------

-Aprovação da Acta da sessão anterior------------------------------------

- Outros------------------------------------------------------------------------

B. Ordem de Trabalhos

1. Aprovação do Orçamento e PPI para 2011--------------------------
  2. Aceitação da Delegação de Competências para a freguesia 
             pela Câmara Municipal da Ribeira Grande --------------------------

3. Aprovação de Revisões feitas ao Orçamento de 2010-------------
4. Postura de trânsito - Rua da Boa Vista--------------------------------
5. Transferência de propriedade – casa da Rua da Boa Vista n.º 45

 
A. Período antes da ordem do dia

Aberta a sessão, verificou-se a presença dos membros, José António da
Conceição Duarte; Ana Isabel Dias Cabral; Luís Pereira Correia; Carlos
Joaquim  Marques  da  Silva.  Faltou  á  reunião  José  Soares  Pereira;
Agostinho Manuel Carreiro Câmara e Verónica Sofia Moniz Martins.

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

 Analisada a acta da sessão anterior, foi proposto pelo Sr. Carlos Marques,
em representação do Agrupamento do Partido Social Democrata, que fosse
referênciado  na  acta  “que  a  nada  se  opõem”  relativamente  á  proposta
apresentada pelo Sr. Padre Valter Resende.

B.Ordem de trabalhos

1. Aprovação do Orçamento e PPI para 2011
Tomou a palavra a Presidente da Junta, que fez os devidos esclarecimentos.



O Sr. Carlos Marques, em representação do Agrupamento do Partido Social
Democrata, informou que votam contra o Orçamento e Plano Plurianual  de
investimentos para o ano de dois mil e onze por neles referenciar a receita no
valor de 27 025,00€ (vinte e sete mil e vinte cinco euros), para construção da
Sede da Junta de Freguesia. 

Tomou novamente a palavra, a Sra. Presidente da Junta explicando que este
valor  era  referente  ao  pagamento  ainda  em  falta  á  firma  Madiçor,  que
empreitou a Obra. 

Submetida  a votação,  não  foram aprovados,  com dois  votos  contra  e  dois
votos a favor.

2. Delegação de Competências pela Câmara Municipal da Ribeira
Grande para esta Junta de Freguesia 

Aceitação da delegação de competências para esta Junta de Freguesia das
verbas a transferir, pela Câmara Municipal da Ribeira Grande. O valor de
13.745,00€ (treze mil setecentos e quarenta cinco euros) para levantamento
de muros, reparação de passeios, limpeza de boeiros e outros. O valor de
27.025,00€ (vinte e sete mil e vinte e cinco euros) para construção da sede
da Junta de Freguesia de Calhetas. ------------------------------------------------

O Sr. Carlos Marques em representação do Agrupamento do Partido Social
Democrata,  interveio  fazendo  referência  ao  valor  a  transferir  para  a
Construção da Sede da Junta  de Freguesia,  alegando que uma fez que a
obra já se encontra concluída e á muito tempo inaugurada, o pagamento da
obra já devia ter sido feito. Informa ainda que votam contra á transferência
deste valor e a favor na transferência dos 13.745,00€, para levantamento de
muros, reparação de passeios, limpeza de boeiros e outros. -----------------

3. Aprovação de Revisões feitas ao Orçamento de 2010
Foi feito revisão ao Orçamento, no valor de 1000,00€ (mil euros). Receita
arrecadado  por  protocolo,  entre  a  Direcção  do  Ambiente  e  a  Junta  de
Freguesia para limpeza das Zonas Ambientais.

Submetida  a votação,  não  foram aprovados,  com dois  votos  contra  e  dois
votos a favor.

4. Postura de trânsito - Rua da Boa Vista
A Junta  de  Freguesia  submeteu  á  aprovação  deste  órgão  deliberativo  a
proposta  de  alteração  á  postura  de  trânsito  na  Rua  da  Boa  Vista.  De



proibição á circulação de veículos naquela zona, com a excepção de acesso
aos moradores, devido ao perigo de derrocadas. ---------------------------------

Analisada a proposta apresentada, o Sr. Luís  Correia,  propôs que apenas
fosse proibido a circulação de veículos na área que apresenta maior risco,
nomeadamente a Zona aonde liga a rua Travessa da Boa Vista até a Rua da
Igreja. 

Colocada a votação foi aprovado por unanimidade. -------------------------- 

5. Transferência de propriedade – casa da Rua da Boa Vista n.º 45
A Junta  de  Freguesia  submeteu á  aprovação  deste  órgão  Deliberativo  a
proposta da transferência de propriedade da casa da Rua da Boa Vista n.º
45, freguesia de Calhetas. -----------------------------------------------------------
 
A Presidente  da Junta fez  alguns  esclarecimentos  relativo a este assunto
que  pesar  do  imóvel  se  encontrar  na  área  geográfica  de  Calhetas  é
propriedade da Junta  de Freguesia de Fenais da Luz,  Concelho de Ponta
Delgada.  Está  muito  degradado  e  necessita  de  grandes  reparações,
nomeadamente  a  nível  do  telhado  que  desabou  no  Verão  passado.
Comunicado o sucedido á Junta de Freguesia proprietária do imóvel,  esta
alegou  não  ter  qualquer  interesse  no  mesmo,  uma  vez  que  situa-se  na
freguesia  de  Calhetas,  sugerindo-nos  a  cedência  do  imóvel  á  nossa
freguesia. ------------------------------------------------------------------------------
Solicitamos  informação á Direcção da Habitação sobre a recuperação do
imóvel,  da  qual  tivemos  a  resposta,  de  que  compete  á  autarquia
proprietária, a sua manutenção e conferir-lhe condições de habitabilidade. 

Foi acordado, pela Junta de Freguesia de Calhetas, em reunião ordinária de
23/12/2010, que se após a sua recuperação, a Junta de Freguesia de Fenais
da Luz, manter a disposição de cedência do imóvel, a Junta de Freguesia de
Calhetas, aceitará a sugerida transferência. --------------------------------------

Colocada a votação, foi aprovado que a Junta de Freguesia devia informar a
Câmara  Municipal  da  Ribeira  Grande  da  grave  situação  habitacional  e
através  desta  notificar  o  proprietário  do  imóvel  para  proceder  a  sua
imediata reparação, visto residir pessoas sem ter o mínimo de condições de
habitabilidade. 
  
Não  havendo  mais  nada  a  tratar  e  sendo  cerca  das  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. ---------------------------------



  


