
ATA DE REUNIÃO Nº 6 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro 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---------------- 
- Outros ------------------------------------------------------- 
 

B. Ordem de trabalhos   
1. Aprovação do Orçamento ano 2015; 
2. Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos 
ano 2015; 
3. Aprovação do Plano de Atividades ano 2015; 
4. Proposta de asfaltamento da Avenida Gago 
Coutinho; 
5. Contratação de Senhoras para ajuda de idosos. 
 
     A- Período antes da ordem do dia  
-Registo de presenças 
Aberta a sessão, verificou-se a presença dos 
membros: Ana Cabral, António Serra, Ivone Laranja, 
Cátia Tavares, Manuel Cabral e Luís Estrela em 



substituição de Sandra Câmara, visto que a mesma 
pediu a sua substituição nos termos previsto do 
Regimento da Assembleia no art.º 10. ------------
Faltou a reunião, Paulo Macedo por motivo de 
doença.---------------------------------------------------------- 
 
Tomou parte na sessão a Presidente da Junta Nélia 
Duarte, a secretaria Verónica Félix e o Tesoureiro 
Rubem Ramos. ------------------------------------------------ 
 
Assistiu a reunião o cidadão da freguesia Carlos 
Marques.-------------------------------------------------------- 
 
- Aprovação da ata da reunião anterior 
Aprovada por unanimidade.-------------------------------- 
 
-Outros 
 O cidadão Carlos Marques, pediu autorização a 
presidente da Assembleia para manifestar a sua 
opinião à qual lhe foi concedida. Tomando assim a 
palavra referiu que apesar do potencial da 
freguesia, demonstrou tristeza em notar que, em 
cerca de 10 anos que aqui mora, a freguesia 
continua a mesma. Apelou à criatividade do 
executivo da junta de freguesia.--------------------------- 
Foi respondido pela Presidente da Assembleia que 
tanto a Assembleia como o executivo da Junta da 
Freguesia estão sempre abertos a novos ideias, 



desafiando assim o senhor Carlos Marques a sugerir 
ideias e propostas inovadoras.----------------------------- 
 
Tomou a palavra Cátia Tavares, reforçando 
novamente o assunto do baloiço no polidesportivo 
da freguesia.-------------------------------------------------
Foi apresentado pela presidente da Assembleia, a 
todos os elementos presentes, o artigo ao qual 
mostra que a responsabilidade civil dos 
polidesportivos, campos de futebol e jardins são a 
cargo da Câmara Municipal.-------------------------------- 
Insatisfeitos com a resposta, os vogais do PSD, 
solicitaram que fosse pedido á Câmara Municipal, o 
envio de fiscal.-------------------------------------------------    
 
Os vogais do partido PSD congratulam a Junta de 
Freguesia pela rápida melhoria do escoamento, 
assunto esse debatido na última reunião, alertando 
também para o bueiro do cruzamento da Estrada 
Regional com a Canada do Tanque que continua 
igual.-------------------------------------------------------------- 
Foi respondido pela Presidente da Assembleia que o 
executivo da Junta de Freguesia, tem feito tudo o 
que está ao seu alcance para que a situação seja 
resolvida com a maior brevidade possível, 
mostrando ofícios enviados pela Junta para as 
Entidades competentes.------------------------------------- 
 



Cátia Tavares tomou a palavra questionou a 
situação da casa numero cinquenta e nove, da Rua 
da Boa Vista.-------------------------------------------------
Foi-lhe respondido pela Presidente da Junta, que o 
executivo já havia reunido com o director regional 
da Habitação, ficando acordado verbalmente a 
reparação da mesma, aguardando a recepção de 
acordo para formalizar o processo.-----------------------  
 
Cátia Tavares e os restantes vogais do PSD, 
referiram que a Lei 75/2013 declara que as reuniões 
de Assembleia têm de ser obrigatoriamente em 
Abril, Junho, Setembro e Dezembro, de cada ano. 
Propuseram à mesa, que as reuniões de Assembleia 
de Freguesia ficassem agendadas para o dia 15 dos 
referidos meses. Colocada a votação, foi aprovado 
por unanimidade.---------------------------------------------  
 
B- Ordem de trabalhos   
 
1.Aprovação do Orçamento ano 2015. 
Posto a votação, foi aprovado, com duas 
abstenções e quatro votos a favor. ---------------------- 

 
2. Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos 
ano 2015.  
Posto a votação, foi aprovado, com duas 
abstenções e quatro votos a favor.----------------------- 



 

 
3. Aprovação do Plano de Atividades ano 2015. 
 Realizada a votação, foi aprovado com o seguinte 
resultado: duas abstenções e quatro votos a favor. 
 
4. Proposta de asfaltamento da Avenida Gago 
Coutinho. ------------------------------------------------------- 
Apresentado pelo partido PSD, proposta para 
asfaltamento da Avenida Gago Coutinho. Posto a 
votação, foi aprovado por unanimidade.---------------- 
 
5. Contratação de Senhoras para ajuda de idosos. 
Proposta apresentada pelo partido PSD, para 
contratação pela Junta de Freguesia de Senhoras 
pelos programas Pro-emprego, para apoio a idosos, 
na limpeza de suas habitações. Posto a votação, foi 
aprovado por unanimidade.-------------------------------- 
 
A esta ata será anexado o artº 31.º e 32.º do Diário 
Da República.--------------------------------------------------- 
 
A reunião deu-se por concluída pelas vinte horas e 
quarenta minutos. -------------------------------------------- 
 


