
 

ATA DE REUNIÃO Nº 3 

 

Aos vinte e três dias do mês de Abril do ano dois mil e catorze, 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---------------------------------------------------------------------------------------------

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

B. Ordem de trabalhos  

1. Encerramento de contas ano de 2013 

A. Período antes da ordem do dia 

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

Laranja, Paulo Macedo, Cátia Tavares e Manuel Cabral. O membro Sandra Câmara pediu 

para ser substituída, nos termos previsto do Regimento da Assembleia no artº 10 e fez-se 

representar pelo senhor Luís Estrela.------------------------------------------------------------------------ 

Tomou parte na sessão a Presidente da Junta Nélia Duarte, o Tesoureiro Rubem Ramos, a 

Secretária Verónica Félix e Vânia Sousa, colaboradora da empresa de contabilidade Acin, 

convidada pela Presidente da Junta, para prestar esclarecimentos.---------------------------------- 

Tomou a palavra Cátia Tavares, fazendo uma chamada de atenção à senhora presidente da 

Assembleia alegando que mais uma vez, não foi apresentado o regimento da Assembleia de 

Freguesia, para aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------

Referiu também, que igualmente aconteceu com o Inventário. Documento que por lei deve 

ser apresentado todos os anos no mês de Abril.-----------------------------------------------------------

Ficou o compromisso que ambos os documentos serão apresentados e levados a aprovação 

na próxima Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------------ 

Cátia Tavares acrescentou ainda, que não é possível aceder às atas da assembleia e junta de 

freguesia, na página da Junta de Freguesia. Alegando ser obrigatório por Lei. A senhora 



presidente de junta respondeu que o assunto será tratado. Informando que a manutenção 

do sítio era feita por uma empresa exterior. -------------------------------------------------------------- 

Solicitado ainda, informações sobre o futuro da escola das Calhetas. Assunto questionado 

muitas vezes por algumas pessoas.------------------------------------------------------------------------- 

Foi respondido tanto pela presidente de assembleia como a presidente de junta não terem 

informação sobre esse assunto.------------------------------------------------------------------------------- 

B. Ordem de trabalhos  

1. Encerramento de contas ano de 2013 

Cátia Tavares começou por contestar o relatório de atividades de 2013. As rúbricas 2.5.1 e 

2.5.2, referente à cultura, desporto, recreio e lazer não foram comtempladas.------------------- 

Tomou a palavra a Vânia Sousa onde explicou detalhadamente as rúbricas esclarecendo 

todas as dúvidas colocadas.-------------------------------------------------------------------------------------  

Luís Estrela, fez um reparo em relação à requalificação do miradouro, designado de “vista 

da baleia”, referindo que aquela zona é perigosa devido ao período de derrocadas, 

poderiam fazer apenas requalificação da zona e não zona de lazer. ---------------------------------

Foi respondido pela senhora presidente, que segundo informações que nos foi dadas, a 

zona do miradouro não apresenta tanto perigo. Existindo um protocolo financeiro para a 

recuperação do miradouro já existente e construção de merendeiro. Requalificando toda a 

aquela zona. Melhorando-a em todos os aspetos. Trata-se de uma zona muito bonita, com 

uma linda vista que está a servir apenas de depósito de lixo. ---------------------------------------- 

Cátia Tavares colocou a questão de como se processam as transferências para as 

instituições da freguesia e solicitado, comprovativo de transferência para a paróquia.-------- 

Foi respondido que são feitas por cheque mediante entrega de recibo e informada que será 

necessário marcar reunião com a senhora presidente da junta, para fornecimento desses 

documentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Cátia Tavares também pediu esclarecimentos no orçamento da receita, na rúbrica 6.4.1.2, 

em que a junta recebe 2.650.00€ da Direcção Regional do Ambiente, querendo saber qual 

seria o destino desta verba. A resposta dada foi que estão inseridos no ponto 1.1.7 do 

orçamento da despesa (pessoal a recibo verdes, ctts).-------------------------------------------------- 

      Não havendo mais nada a tratar e sendo cerca das vinte horas e vinte minutos, declarou- se       

       encerrada a sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 


