
ACTA DE REUNIÃO Nº7

      Aos três dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e onze, 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 das Actas das ultimas sessões-------------------------------

B. Ordem de Trabalhos

1. Aceitação da Delegação de Competências para a freguesia
pela Câmara Municipal da Ribeira Grande -----------------------------
2. Aprovação do Orçamento e PPI para 2011--------------------------
3. Aprovação de Revisões feitas ao Orçamento de 2010-------------

 
A. Período antes da ordem do dia

Aberta  a sessão,  verificou-se  a presença  de todos  os membros,  José
António  da  Conceição Duarte;  Ana Isabel  Dias  Cabral;  Luís  Pereira
Correia;  Carlos  Joaquim  Marques  da  Silva;  José  Soares  Pereira;
Agostinho  Manuel Carreiro Câmara. Faltou á reunião 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.

    Foi aprovado por unanimidade, a acta da sessão anterior. -----------------

B.Ordem de trabalhos

1.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 vez 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.  Solicitando
documentação que prove que falta pagar este valor a quem fez a obra. -----

Aprovado por maioria, com quatro votos a favor e dois contra. ----------

2.Aprovação do Orçamento e PPI para 2011
Os membros  eleitos  pelo  partido  do  PSD votam contra  o  Orçamento  e
Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e onze. ---------
 
Aprovado por maioria, com quatro votos a favor e dois contra ---------------

3. Aprovação de Revisões feitas ao Orçamento de 2010
Os membros  eleitos  pelo  partido do PSD votam contra  relativamente  às
revisões feitas ao orçamento de 2010. ---------------------------------------------
 
Aprovado por maioria, com quatro votos a favor e dois contra. ----------

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 aprovada foi assinada nos termos da lei. ---------------------------------

  


