
ACTA DE REUNIÃO Nº14
Aos dezanove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, 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-----------------------------------------------
B. Ordem de Trabalhos
1.  Aceitação  da  Delegação  de  Competências  para  a  freguesia  pela  Câmara

Municipal da Ribeira Grande.-------------------------------------------------------------------
2.  Aprovação do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos e Plano de

Actividades para 2013.---------------------------------------------------------------------------
3. Aprovação de alteração nas taxas de licencimento e registo de canideos-------

          4. Aprovação das revisões ao Orçamento e PPI 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 e Carlos Joaquim Marques da Silva. Faltou á
reunião Agostinho Manuel Carreiro Câmara. ------------------------------------------------
Tomou parte da sessão a Presidente da Junta de Freguesia, Nélia de Fátima Moniz
Pinheiro Duarte . ----------------------------------------------------------------------------------

Aprovada 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

1. Aceitação da delegação de competências para esta Junta de Freguesia da verba a
transferir, pela Câmara Municipal da Ribeira Grande no  valor de 13.058,00€ (treze
mil  e cinquenta e oito euros) para levantamento de muros, reparação de passeios,
limpeza de boeiros e outros. --------------------------------------------------------------------
Submetida a votação, foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------

2. Aprovação do Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos e Plano de
Actividades Ano dois mil e treze.

Tomou a palavra a Presidente da Junta, que fez os devidos esclarecimentos.------------
Aprovados por maioria, com a abstenção do Sr. Carlos Marques. -------------------------

3.Aprovação de alteração nas taxas de licencimento e registo de canideos
Feito os devidos esclarecimentos pela presidente da Junta, foi submetido a votação,
aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------------------------



4. Aprovação das revisões ao Orçamento e PPA ano 2012
Revisão feita ao Orçamento e Plano de Actividades,  ano 2012, no valor de 1450.00€,
relativo á aquisição de software. Já aprovado em dois mil e onze através de protocolo
com a DROAP. Submetido a votação foi aprovado por maioria com  abstenção do Sr.
Carlos Marques. ----------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais nada a tratar e sendo cerca das vinte 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. ------------------------------------------------------


