
 

ATA DE REUNIÃO Nº 8 
  

Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano dois mil e quinze, 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 revisões orçamento ano 2015--------------------------------------------- 

2. Aprovação revisão Plano Atividades ano 2015--------------------------------------- 

  

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.---------------------------------------------------  

  

Tomou parte na sessão a Presidente da Junta Nélia Duarte, a secretaria Verónica 
Félix o Tesoureiro Ruben Ramos.--------------------------------------------------------- 

  

- Aprovação da ata da reunião anterior:  

 

Aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------  

  

-Outros  

Foi pedido pelos vogais do PSD os protocolos com a Direção Regional da Ciência 
e Tecnologia (7.000 euros), e com a Secretaria Regional do Turismo e 
Transportes (7.200 euros). Este pedido foi questionado pela sra. Presidente de 
Junta, ao que foi respondido que todos os cidadãos têm direito ao conhecimento 
dos tais protocolos.-------------------- 

Foi colocada uma questão por parte dos vogais do PSD sobre os critérios de 
seleção para trabalhar na Junta de Freguesia pelos programas do centro de 
emprego. Foi respondido pela sra. Presidente de Junta que ela própria faz a 
seleção, e que as pessoas que vão pedir trabalho têm prioridade. Mais foi 
confirmado que tanto pela sra. Presidente de Junta, como pelo sr. Tesoureiro 
Rúben Ramos, que famílias com filhos, em que algum dos pais está 
desempregado têm prioridade, tal com casais em que os dois se encontrem 
desempregados.---------------------------------------------------------------------------- 



Os vogais do PSD congratularam os vogais do PSD do  anterior e atual executivo 
da Freguesia de Calhetas, e Câmara Municipal da Ribeira Grande pela 
persistência em retomar a Bandeira Azul no Calhau da Furna, e salientar que a 
Bandeira Azul 2015 foi fruto de candidatura conduzida por parte da Câmara 
Municipal. Foi evidenciado pela Presidente da Assembleia que não só estavam 
de parabéns os vogais do PSD do antigo e atual, como todo o executivo da junta 
e da Assembleia, visto que os membros da Assembleia têm o papel de zelar pelo 
melhor para a Freguesia, independentemente de partidos, desde que seja uma 
mais-valia, alertando também que a Bandeira Azul fazia parte da candidatura 
do atual executivo dessa Junta.---------------------------------------------------------- 

Em relação ao protocolo do Miradouro Vista das Baleias, celebrado em 2013, 
entre a Junta de Freguesia e o IFAP, pedido por e-mail pelos vogais do PSD, não 
foi apresentado até a data da reunião por não ter chegado a tempo, mais 
precisamente no dia antes da mesma. Ficou, assim, o compromisso da 
Presidente da Assembleia enviar posteriormente o protocolo do IFAP, Direção 
Regional da Ciência e Tecnologia e Secretaria Regional do Turismo e 
Transportes, via eletrónica.-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

B- Ordem de trabalhos    

  

1. Aprovação revisões orçamento ano 2015,foi posto a votação, foi aprovado, 
com quatro votos a favor e três abstenções.--------------------------------------- 
 

2. Aprovação revisão Plano Atividades ano 2015, foi posto a votação, foi 
aprovado, com quatro votos a favor e três abstenções.-------------------------- 

 

 

A reunião deu-se por concluída pelas vinte horas e trinta minutos. ---------------  

  

 


