
ATA DE REUNIÃO Nº 7 
 

Aos quinze dias do mês de Abril do ano dois mil e 
quinze, pelas dezanove horas e quarenta 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. Apreciação e votação dos documentos de 
prestaçao de contas 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, 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, Ivone 
Laranja.---------------------------------------------------------- 



 
Tomou parte na sessão a Presidente da Junta Nélia 
Duarte, a secretaria Verónica Félix o Tesoureiro 
Rubem Ramos e Vânia a convite da Junta de 
Freguesia para esclarecimentos. -------------------------- 
 
- Aprovação da ata da reunião anterior 
Aprovada por unanimidade.-------------------------------- 
 
-Outros 
 
Tomou a palavra Luís Estrela, questionou a 
contabilista e a Presidente de Junta de Freguesia 
acerca da legalidade de serem efetuadas 2 tranches, 
do IFAP, em anos fiscais diferentes, visto que a obra 
devia estar concluída em 2014 e o remanescente 
ainda foi utilizado em 2015, questão essa 

relativamente à requalificação do Miradouro da 
Vista da Baleia. A contabilista confirmou a legalidade 
desta ação.---------------------------------------- 
 Ainda relativamente ao Miradouro Vista da Baleia, 
Luís Estrela, fez o pedido deste protocolo com o IFAP, 
através de e-mail, no dia 14 de Abril às 07:45h. A 
Presidente da Assembleia referiu que não tinha 
visualizado o e-mail, e por isso o protocolo não tinha 
sido enviado.-------------------------------------- 
Ficou o compromisso por parte da Presidente de 
Assembleia, que seria entregue posteriormente.----- 



  
 
Luís Estrela também alertou para a limpeza da falésia 
e orla costeira nas imediações deste Miradouro, 
devido a grande quantidade de lixo que que se 
consegue avistar naquele local. Foi mostrado através 
de ofícios enviados pela junta que tudo têm feito 
para que a situação seja resolvida o quanto antes.---
---------------------------------------------------------- 
 
Luís Estrela, questionou se havia alguma informação 
por parte da Junta de freguesia se iriam fazer 
algumas melhorias no Calhau da Furna, tanto a nível 
de acesso como de melhoramento do mesmo, foi-lhe 
respondido pela Presidente da Junta que em reunião 
com o Presidente da Câmara, que não iriam fazer 
nada de novo a não ser manter como fazem todos os 
anos, ficou o compromisso da parte do Presidente da 
Câmara por luz no parque. --------------------------------- 
     
Cátia Tavares tomou a palavra, alertando para a falta 
de segurança das ruas da freguesia nos seguintes 
aspetos, sendo que alguns deles já foram referidos 
noutras reuniões; tais como pintura das linhas 
brancas da Estrada Regional e outras ruas da 
freguesia; Reajuste e colocação de espelhos na 
freguesia; colocação de lombas na Estrada Regional, 
para redução da velocidade dos veículos, reforçando 



a opinião que estas medidas têm de ser apreciadas 
face à proximidade da abertura do hotel 5 estrelas, à 
entrada da freguesia, ficou o compromisso da 
Presidente da Assembleia de enviar os ofícios para as 
entidades competentes .------------------------------------ 
 
Cátia Tavares questionou como se encontrava a 
situação da casa número cinquenta e nove da Rua da 
Boa Vista, ao que lhe foi respondido pela Presidente 
da junta que depois de tomadas as diligências, a 
junta de freguesia recebeu, da Direção Regional da 
Habitação, um documento onde são pedidas as 
faturas dos 10.000,00€ recebidos em 2007 para 
obras nesta casa. Os comprovativos das despesas 
foram enviados para a Direção Regional da 
Habitação e aguardam resposta.-------------------------- 
 
Cátia Tavares, Pediu a informação se o fiscal da 
câmara municipal veio verificar o baloiço, do campo 
de futebol, como tinha sido pedido na última 
reunião, face às conclusões verificadas, desde há 
duas reuniões. A Presidente da assembleia 
respondeu que não requereu o fiscal, devido a 
algumas dúvidas da sua parte. Depois de esclarecido 
que a presença do fiscal seria necessária por 
precaução, tendo em consideração a segurança das 
pessoas, e visto que é obrigatório seguro para bens 
deste género, ficou decidido que até a conclusão da 



obra que está a ser realizada naquele local, 
posteriormente irá ser colocado pavimento 
adequado naquele local.------------------------------------ 
 
Cátia Tavares referiu que a junta de freguesia recebe 
verba específica para beneficiação da escola, propôs 
assim a pintura das portas que se encontram a 
elevado grau de degradação, ficou o compromisso 
da parte da Junta de resolver a situação.---------------- 
 
B- Ordem de trabalhos   
 
1. Apreciação e votação dos documentos de 
prestaçao de contas ano 2014. 
 
Catia Tavares, referiu à situação financeira atual das 
famílias e para um contínuo desenvolvimento da 
freguesia, alertou para que a junta de freguesia faça 
a maioria das compras no comércio local. É de 
salientar que na rubrica alimentos géneros para 
confecionar foram gastos 963.16,00€, o que equivale 
apenas cerca de 20% da despesa no Mini Melo 
(222,30€). O que lhe foi explicado que na rubrica 
alimentos e géneros estão incluídas despesas do 
Mini Mercado Melo, e taberna do Emanuel. Onde 
esses (222,30€), foram despesas de outra ordem.---- 
 
 



Posto a votação, foi aprovado, com três abstenções 
e três votos a favor. ------------------------------------------ 
 
Os vogais do PSD abstiveram-se na votação dos 
documentos de prestação de contas do ano 2014, 
por não ter sido enviado o protocolo com o IFAP, 
referente á beneficiação do Miradouro Vista da 
Baleia, conforme a declaração de voto.----------------- 
 
A esta ata será anexado a declaração de voto da 
parte dos Vogais do PSD.------------------------------------ 
 
A reunião deu-se por concluída pelas vinte e uma 
horas e dez minutos. ----------------------------------------- 
 


