
    

ATA DE REUNIÃO Nº12 

    

Aos doze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dezasseis, pelas 

dezanove horas e quarenta e cinco minutos, 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 ata da reunião anterior------------------------------------------------  

    

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

    

B- Ordem de trabalhos    

1. Aprovação Propostas revisão Orçamento da Receita ano 2016  

2. Aprovação Propostas revisão Orçamento da Despesa ano 2016  

3. Aprovação Revisões Plano de Atividades ano 2016   

4. Aprovação Orçamento Ano 2017  

5. Aprovação Plano Atividades Ano 2017  

6. Aprovação Plano Plurianual de investimentos Ano 2017  

 

A- Período antes da ordem do dia    

    

-Registo de presenças    

    

Aberta a sessão, verificou-se a presença dos membros: Ana Cabral, Ivone 

Laranja, Manuel Cabral, Paulo Macedo, e Luís Estrela. Faltaram à reunião 

Cátia Tavares e António Serra.--------------------------------------------------------------  



Tomou parte na sessão a Presidente da Junta Nélia Duarte, a secretária 

Verónica Félix e o Tesoureiro Ruben Ramos e Vânia Sousa, colaboradora 

da empresa de contabilidade Acin, convidada da presidente da Junta 

para os devidos esclarecimentos. --------------------------------------------------------- 

    

- Aprovação da ata da reunião anterior:    

    

Aprovada por unanimidade, com a abstenção de luís Estrela por ter 

faltado há ultima reunião. --------------------------------------------------------------------  

-Outros:   

Manuel Cabral tomou a palavra, salientando a falta de sinalização na 

estrada Regional, sinalização essa em falta desde de linhas no pavimento 

como sinais para trânsito e peões.--------------------------------------------------------- 

Luís Estrela questionou como estava a situação da Rua da Boa Viagem, 

devido às derrocadas recentes, foi respondido pela presidente da Junta 

de freguesia que estão em cima do acontecimento, estão a ser feitos 

todos os esforços da parte da junta em conjunto com a secretaria dos 

assuntos do mar para manter a máxima segurança para os moradores 

da mesma.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Estrela também interrogou como estava a situação das casas da Rua 

do Porto, foi respondido pela presidente da Junta que cada vez que sai 

uma família, as casas vão sendo fechadas e só no final, quando não tiver 

lá mais moradores vão fazer as devidas demolições.------------------------------ 



Luís Estrela sugeriu que a junta tivesse uma iniciativa para por há entrada 

e há saída da freguesia, algo chamativo para os turistas e até mesmo 

chamando assim mais turistas para a mesma, foi respondido pela Junta 

que a tarefa seria difícil, pois a freguesia não tem muito para oferecer e 

a mesma também informou aos presentes que a Câmara Municipal, está 

a criar um roteiro turístico para cada freguesia.--------------------------------------  

Também foi expresso pela maioria dos membros das Assembleia, a 

situação do multibanco, onde neste momento se encontra avariado, a 

Junta respondeu que para além dos encargos que tem mensais com a 

máquina, o Banco está a ponderar se vale a pena ou não mandar 

arranjar a caixa multibanco, ficando assim a Junta a aguardar uma 

resposta do Banco. -----------------------------------------------------------------------------  

B- Ordem de trabalhos    

1. Aprovação Propostas revisão Orçamento da Receita ano 2016  

 

Foi aprovado por três (3) votos a favor, duas (2) abstenções.---- 

 

2. Aprovação Propostas revisão Orçamento da Despesa ano 2016 

 

 Foi aprovado por três (3) votos a favor, duas (2) abstenções.---- 

 

3. Aprovação Revisões Plano de Atividades ano 2016 

 

Foi aprovado por três (3) votos a favor, duas (2) abstenções, foi 

questionado por Luís Estrela o facto de a retificação do 



Orçamento ser feita na última assembleia de 2016, tendo este 

manifestado uma opinião contrária à data. A Técnica Vânia, 

esclareceu que o acesso à informação foi disponibilizado 

tardiamente, pelo que, foi impossível realizar a apresentação 

mais cedo.---------------------------------------------------------------------------- 

   

4. Aprovação Orçamento Ano 2017 

 

Foi aprovado por três (3) votos a favor, duas (2) abstenções.---- 

 

5. Aprovação Plano Atividades Ano 2017  

 

Foi aprovado por três (3) votos a favor, duas (2) abstenções.---- 

 

6. Aprovação Plano Plurianual de investimentos Ano 2017 

 

 Foi aprovado por três (3) votos a favor, duas (2) abstenções.---- 

 

 

  

  

A reunião deu-se por concluída pelas vinte horas e quarenta e cinco 

minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

  


