
ACTA DE REUNIÃO Nº12
Aos dezanove dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze, reuniram -se na

sede  da  Junta  de  Freguesia  de  Calhetas,  em  sessão  ordinária,  os  membros  que
constituem a Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------

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

B. Ordem de Trabalhos
1. Apreciar a informação a prestar pela Presidente da Junta quanto a:
            - Actividade da Junta;
            - Situação financeira
2. Pedido de libertação de Garantia Bancária pela Empresa Madiçor.
3. Apreciação  e votação dos documentos de prestação de contas ano 2011.
4. Aprovação das revisões ao Orçamento e ao Plano ano  2012.

 
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; Aristides Manuel Brás
Travassos; José Soares Pereira; Carlos Joaquim Marques da Silva e Agostinho Manuel
Carreiro Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomou  parte da sessão a Presidente da Junta de Freguesia, Nélia de Fátima Moniz
Pinheiro  Duarte,  o  secretário  Abilio  Pinheiro  Ramos  e  o  Tesoureiro,  Miguel  Pereira
Correia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.Ordem de trabalhos
Actividade da Junta
Tomou a palavra a presidente da junta, esclarecendo que com a grave situação financeira
que temos vindo a debater desde o inicio do ano, levou  a que o programa a executar
fosse afectado e alterado, ficando sem nenhum trabalhador para executar os serviços,
quer da freguesia quer do expediente da Junta de Freguesia. Assim foram solicitados e
colocado através da Camara Municipal da Ribeira Grande  dois trabalhadores ao serviço
da freguesia, um  pelo projecto Prosa e outro pelo projectio Fios.----------------------------------
Os serviços de secretaria fora, assegurados pela colocação de duas jovens pelo pojecto
OTLj. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solicitou-se  a várias entidades bancárias a colocação de caixa automática de multibanco
na freguesia,  surgiu a possibilidade da colocação de uma máquina  através do Banco
Caixa Geral de Depósitos, aguarda-se a sua concretização.-----------------------------------------

Tem sido feito todos os esforços para a resolução da grave situação da orla maritima da
freguesia, no sentido de serem criadas barreiras de protecção através da Direcção do
Ambiente e  Assuntos do mar. No entanto não será possivel  concretizar a intervenção
sendo a situação acompanhada sempre por eles.------------------------------------------------------
Foram igualmente tratado os processos de aquisição dos imóveis ainda existentes na orla
e  em  perigo,  tendo  sido  feita  a  sua  avaliação.  Os  proprietários  aguardam  as
indemnizações.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Foi dito pelo sr. Carlos Marques que a Direcção do Ambiente e Assuntos do Mar seria a
responsável por tudo aquilo que possa vir a acontecer e pergunta  ao seu director o que



as pessoas fazem aos esgotos cujas casas estão em cima da falésia, sem quintais uma
vez que não existe na freguesia saneamento básico.--------------------------------

Iniciaram as obras de recuperação da casa da autarquia, na rua da Boa Vista n.º 45.--------

Foi  igualmente  solicitado  à  Direcção  da  Habitação  apoio  para  recuperação  das
habitações,   sita  na  rua  da  Boa  Vista  n.º  59  e  rua  da  Boa  Vista  n.º  19,  casas  da
autarquia.------------------

No que concerne ao problema da situação de jovens desempregados na freguesia e a
falta  de formação básica,  foram levados a cargo reuniões  com o  director  regional  da
juventude e  com o  director  do  trabalho e  solidariedade  social.  Recebido  Informações
sobre programas de apoio existentes.----------------------------------------------------------------------
     
Com  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  da  Ribeira  Grande,  foram  abordados  vários
assuntos tendo em vista a concretização do plano de actividades apresentado por esta junta
de freguesia. Assim, e concretamente foi referido   que quanto aos lotes existentes no Bairro
Social da freguesia já existiam novos projectos para a construção nos lotes disponiveis e
será lançado concurso para cedência dos lotes e  autoconstrução.Toda a zona circundante
ao Bairro Social será  alvo de requalificação, com marcação de parque de estacionamento
na zona interior ao bairro, melhoramentos  de espaços verdes e  Polidesportivo. Com início
logo que a situação da Câmara Municipal o permita.-----------------------------------------------------
A Zona Balnear vai sofrer pequenas reparações necessárias e vigilância na época balnear.---
 
Foi dito pelo Sr. Carlos Marques que não acredita naquilo que o sr. Presidente da Câmara
Municipal  da Ribeira Grande diz. Que todos esses projectos e  estudos só servem para
legitimar o discurso de promessas não cumpridas. Devia-se solicitar que fosse feito actas
das reuniões tidas com a Câmara Municipal.--------------------------------------------------------

Situação financeira
Foi  efectuado ultimo  pagamento da  construção da  sede  da  Junta de  Freguesia  á firma
Madiçor no valor de quinze mil quinhentos e doze euros e e setenta e dois centimos. ----------

Efectuado protocolo com a direccção da Habitação para recuperação de habitação no valor
de 35 874, 69€ (trinta e cinco mil  oitocentos e setenta e quatro euros e sessenta e nove
centimos), feito em três tranches.-------------------------------------------------------------------------------

Efectuado  protocolo  com Direcção  do  Ambiente  para  limpeza  da  freguesia  no  valor  de
500,00€ (quinhentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------

Transitou  para  o  ano  de  2012  a  quantia  de  1  300.30€  (mil  e  trezentos  euros  e  trinta
centimos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pedido de libertação de Garantia Bancária pela Empresa Madiçor.
Solicitado pela empresa Madiçor o levantamento da garantia bancária no valor de 9 442,56€
(nove  mil  quatrocentos  e  quarenta  e  dois  euros  e  cinquenta  e  seis  cêntimos),  dada  a
alteração da legislação e a obra se encontrar concluída e paga. Aprovado por maioria, com
uma abstenção.------------------------------------------------

3. Apreciação  e votação dos documentos de prestação de contas ano 2011.
Feito os devidos esclarecimentos pela presidente da Junta, foram submetidos a apreciação e
votação os documentos de prestação de contas do ano de dois mil e onze. Aprovados por



maioria com uma abstenção.-------------------------------------------------------------------------------------

4. Aprovação das revisões ao Orçamento e ao Plano ano  2012.
A presidente da Junta de Freguesia fez o devidos esclarecimentos. Posto a votação as
revisões feitas ao Orçamentos e ao Plano para o ano de dois mil e doze,  foi aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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


