
ATA DE REUNIÃO Nº 5  
 

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano dois mil e catorze, pelas 
dezanove horas e trinta 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---------------------------------------------- 
- Aprovação da minuta da ata nº3------------------------------------------------------ 
- Outros  --------------------------------------------------------------------------------------  
 

B. Ordem de trabalhos   
 

1. Proposta nº1 de revisão ao orçamento ao ano 2014.-------------------------- 
2. Proposta nº2 de revisão ao orçamento ao ano 2014.-------------------------- 
3. Revisão ao plano de atividades das propostas nº1 e 2 ao ano 2014.------- 
 
     A- Período antes da ordem do dia  
 
-Registo de presenças---------------------------------------------------------------------- 
 
Aberta a sessão, verificou-se a presença dos membros: Ana Cabral, António 
Serra, Paulo Macedo, Ivone Laranja, Cátia Tavares, Manuel Cabral e Luis 
Estrela em substituição de Sandra Câmara, visto que a mesma pediu a sua 
substituição nos termos previsto do Regimento da Assembleia no artº 10 --
-------------------------------------------------------------------------------------  
Tomou parte na sessão a Presidente da Junta Nélia Duarte, a secretaria 
Veronica Felix e o Tesoureiro Rubem Ramos. --------------------------------------- 
 
- Aprovação da ata da reunião anterior----------------------------------------------- 
 
Antecedendo a leitura da ata, Luis Estrela mencionou que os membros da 
Assembleia de freguesia que representam o Partido Social Democrata (PSD) 
se iriam abster a todas as votações desta reunião, alegando que a data da 
reunião estava fora do mês estipulado pela lei. Foi entregue pelos membros 
do PSD à Presidente da Assembleia a declaração de voto, onde será anexada 
a ata. ---------------------------------------------------------------------- 



A ata da reunião anterior foi lida e aprovada por maioria,----------------------- 
 
- Aprovação da minuta da ata nº3------------------------------------------------------ 
 
A minuta da ata relativa à reunião anterior foi lida e aprovada por maioria. 
 
-Outros-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tomou a palavra Cátia Tavares colocando questão sobre a existência de 
seguro para o baloiço junto do campo de futebol, requerido a qualquer 
equipamento do género, colocado na via pública. A Presidente da Junta 
respondeu que não tem qualquer conhecimento da obrigatoriedade do 
seguro, ficando o compromisso que a mesma iria se informar sobre o 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Cátia Tavares expos a situação dos boeiros ou da falta deles, na zona entre 
a Avenida Gago Coutinho e a rua do Porto, questionando se havia 
conhecimento por parte da Junta de Freguesia. Alerta também para a 
situação dos boeiros existentes na Estrada Regional junto ao cruzamento 
com a Canada do tanque, que se encontram entupidos e cheios de terra. 
Foi respondido pela Presidente da Junta que conhece muito bem a situação 
do escoamento de água naquela zona e que a situação já foi reportada a 
Camara Municipal da Ribeira Grande, com vista a se encontrar uma solução. 
Quanto aos boeiros da Estrada Regional desconhecia a situação, será 
enviado ofício para a Direção de Estradas, visto ser da competência daquela 
direção. Cátia Tavares chamou também atenção para o fato de estar pouco 
visível a sinalização dos trabalhos junto ao boeiro na Rua Central, 
apresentando perigo como comprovam fotos apresentadas, a serem 
anexadas a esta ata. Foi-lhe respondido pela Presidente que a conclusão do 
trabalho aguarda o fornecimento de grelhas novas para substituir as 
existentes. A informação que temos foi que já foram entregues e serão de 
imediato colocadas. -------------------------  
 
Cátia Tavares, questionou, se a moradia da rua Boa Vista nº59 pertencia a 
junta de Freguesia de Calhetas. Alega que naquela habitação mora um 
agregado familiar numeroso, encontrando-se bastante degradada, 
procurando saber o que já foi feito ou o que pretendem fazer. Foi-lhe 
respondido pela presidente que a proprietária da casa é a Junta de 
Freguesia, que conhece bem a realidade da casa e das pessoas que lá 
residem. Já foi enviado pedido de apoio á Secretaria Regional da Habitação 
para recuperação da habitação junto com orçamento dos trabalhos, pelo 



que se aguarda resposta do mesmo. Recentemente foram feitas várias 
intervenções pela junta de freguesia a nível de esgotos mas o caso persiste, 
resolvendo a situação apenas na altura, pois a casa tem um problema grave 
a nível de esgotos e necessita de uma grande reparação. Quanto ao que foi 
feito anteriormente, informa que tem conhecimento que habitação em 
questão foi alvo de uma intervenção á cerca de 10 anos atrás, com o antigo 
executivo, assinado protocolo no valor de dez mil euros para beneficiação 
da mesma, cujos trabalhos foram efetuados pelo empreiteiro Agostinho 
Camara.-------------------------------------------------------- Reforça que se trata de 
uma das suas grandes preocupações e informa que até agora nenhum dos 
residentes procurou a Junta a dar conhecimento da situação da habitação. 
Conhecemos o caso pela apresentação externa que apresenta, por visita 
feita á muito tempo atrás e conversas dos vizinhos.-------------------------------
--------------------------------- 
 
      B- Ordem de trabalhos   
 
1.Proposta nº1 de revisão ao orçamento ao ano 2014. -------------------------- 
Posto a votação foi aprovado com quatro votos a favor e três abstenções.  
 
2. Proposta nº2 de revisão ao orçamento ao ano 2014.---------------------- 
Posto a votação foi aprovado com quatro votos a favor e três abstenções. 
 
3. Revisão ao plano de atividades das propostas nº1 e 2 ao ano 2014. Posto 
a votação foi aprovado com quatro votos a favor e três abstenções. 
 
Em anexo a esta ata serão anexadas as fotos relativas aos esgotos e a 
declaração de voto por parte dos membros do PSD. ------------------------------ 
 
Não havendo mais nada a tratar e sendo vinte horas e quarenta minutos 
deu-se por finalizada a reunião.--------------------------------------------------------- 
 


