
ACTA DE REUNIÃO Nº16 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, 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. Projecto requalificação miradouro “vista da baleia”, com construção de  
    Merendeiro e candidatura ao apoio Pro-rural através ASDERP. 
       
2. Aprovação das revisões ao Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos  
    e Plano de Actividades, ano 2013.      
  
3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas ano 2012.            
 
 
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; José Soares 
Pereira e Carlos Joaquim Marques da Silva. Faltou à reunião o senhor Carlos 
Alberto Cabral de Medeiros e Aristides Manuel Brás Travassos.--------------- 
 
Tomou parte da sessão a Presidente da Junta de Freguesia, Nélia de Fátima 
Moniz Pinheiro Duarte, a secretária Verónica Brás Félix e o Tesoureiro, 
Miguel Pereira Correia.----------------------------------------------------------- 
 
B. Ordem de trabalhos 
1. Projecto requalificação miradouro “Vista da Baleia”, Construção 
de Merendeiro e candidatura a apoio Pro-rural através da ASDERP. 
Tomou a palavra a presidente da Junta que fez a apresentação do projecto 
para requalificação do miradouro “Vista da Baleia”, sita na Rua do Porto, 
com construção de um Merendeiro. Onde procura a conservação do 
património rural e a recuperação de um espaço abandonado. Construindo-
se uma infra-estrutura moderna, aprazível, que permitirá, a quem a visitar, 
desfrutar de uma vista soberba sobre a costa norte da ilha de São Miguel. A 
estrutura escolhida (Merendeiro) proporcionará, a definição de um espaço 
de confraternização e de aproximação da própria população das Calhetas e 
o seu desenvolvimento turístico.------------------------------------------------- 
Pretende a junta de freguesia apresentar candidatura de pedido de apoio ao 
PRO-RURAL através da ASDERP, comparticipando este tipo de projecto em 
cem por cento, não considerando apenas elegível o valor do IVA, que 
deverá ser assegurado pela Junta de Freguesia.-------------------------------- 
Necessário fazer alterações ao orçamento, plano de actividades e plano 
plurianual de Investimentos para integração do projecto e apresentação da 
candidatura.-----------------------------------------------------------------------  



Posto a votação do projecto e pedido de autorização para apresentação da 
candidatura foi aprovado por unanimidade. Ficando registado que o Sr. 
Carlos Silva discorda da estruturação do processo.----------------------------- 
 
2. Aprovação das revisões ao Orçamento e ao Plano de Actividades e 
Plano Plurianual de Investimentos ano 2013. 
No que concerne ao orçamento, plano de actividades e plano plurianual de 
Investimentos, reforço e aumento de algumas rubricas. Salientamos que, 
na despesa, o aumento da rubrica 0701040501- Requalificação Miradouro 
“Vista da Baleia” e Construção de Merendeiro, o valor de três mil 
novecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos, referente 
ao valor do Iva que será assegurado pela Junta de Freguesia.---------------- 
No Plano Plurianual de Investimentos, o valor definido 3.959,52€ (IVA) e 
valor não definido 24.747,00€ (apoio Pro-rural ASDERP).--------------------- 
Posto a votação foi aprovado por unanimidade.-------------------------------- 
 
3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas ano 
2012. 
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 doze. --------------------------------------------
Aprovados por maioria, com a abstenção do senhor Carlos Marques. -------- 
 
 
Não havendo mais nada a tratar e sendo cerca das vinte horas e vinte e 
cinco minutos, declarou-se encerrada a sessão, elaborada a presente acta, 
que depois de lida foi aprovada e assinada nos termos da lei. ---------------- 
 

 

 


