
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 54 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e um,  reuniram-

se, na sede da Junta de Freguesia de Calhetas, os membros que a constituem com 

a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------ 

 

A. Período antes da ordem do dia 

                 -Registo de Presenças 

   B. Ordem de Trabalhos 

                 - Assuntos Diversos 

                        
    A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de todos os membros: Presidente da Junta, 
Nélia Duarte, Secretária, Verónica Félix, e Tesoureiro, António Serra. ------------------------- 
 

B. Ordem de Trabalhos 
 
Trabalhos de reparação, vedação e redes do campo jogos, concluídos. ----------------- 
 
Reunião com a Secretária Regional das Obras Públicas e Comunicações, e o Diretor 
Regional das Obras Públicas e Comunicações, decorreu hoje. Esteve presente a 
presidente da Junta, Nélia Duarte. ------------------------------------------------------------------------- 
A presidente manifestou em nome da Junta de Freguesia de Calhetas, o seu sincero 
agradecimento pelos trabalhos que estão a ser realizados na Estrada Regional 1 1ª. 
Com esta colaboração, melhoramos os acessos à nossa freguesia, levando ao 
aumento do grau de satisfação dos nossos habitantes e de quem nos visita. 
Contudo, apesar do já realizado, reforça a necessidade da melhoria de uma das 
zonas mais críticas, que é a o LARGO GONÇALO VELHO, junto ao jardim público da 
freguesia, onde ocorrem alguns acidentes, relacionados com a inversão do sentido 
de marcha, que os transportes públicos de grande dimensão fazem junto deste 
cruzamento, numa estrada bastante transitada. O ideal seria conseguir uma forma 
de acabar com a execução destas manobras perigosas, para segurança de todos. 
Foi esclarecido pela senhora Secretária e Diretor que a obra realizada será feita 
faseadamente. Em que a primeira fase, que decorre, engloba a via deste o início 
da freguesia, junto ao Hotel Pedras do Mar, terminando na Escola Antonio Medeiros 
Frazão, com o recuo do muro proteção da mesma, para construção de baia de 
estacionamento e passeio para circulação pessoas. -----------------------------------------------
A segunda fase, inicia ainda este ano, dá continuidade dos trabalhos,  até ao final 
da freguesia, terminando junto a rotunda, inicio da Vila de Rabo de Peixe.---------------
Ficou ainda acordado, nesta outra fase, a construção de uma rotunda junto a 



 

 

cruzamento do Largo Gonçalo Velho,  de modo a facilitar não só a manobra dos 
autocarros, como atenuar  as velocidades que se verifica em toda aquela via. -------- 
 
Foi também esclarecido, pela senhora secretaria, que com a alteração do governo 
Regional, ficou deliberado que todas as obras previstas por todas as tutelas, 
passaram a ser realizadas pela Direção das Obras Públicas e Comunicações. ---------- 
 
Tomando conhecimento destes termos, foi igualmente questionado pela presidente 
da Junta, sobre o ponto de situação do projeto existente para Proteção da Orla 
Marítima, da freguesia de Calhetas. Ultimo feedback que tivemos, foi a 16/02/2021, 
via email, do diretor dos assuntos do mar, Pedro Mendonça das Neves, informando 
que, o projeto de proteção da orla costeira das Calhetas estava concluído, 
encontrando-se para validação pela Secretaria Regional das Obras Públicas e 
Comunicações,  que o início da empreitada, estima-se que ocorra durante o 
segundo semestre deste ano.--------------------------------------------------------------------------------- 
Após conversa tivemos a confirmação da senhora secretária. Apurando-se que o 
projeto decorrerá em três fases, considerado a complexidade do processo. O início 
dos trabalhos, estima-se que ocorra no próximo ano, início da Primavera, altura mais 
propicia para as operações. Existem ainda incertezas, em relação ao local que 
poderão aceder para abordar os trabalhos, que poderá ser pelo Hotel Pedras do 
Mar ou através das Piscinas Naturais “Calhau da Furna”. -----------------------------------------
A primeira fase englobará a Zona mais crítica, troço Rua da Boa Viagem, 
compreendido entre a Igreja e a Avenida Gago Coutinho. ------------------------------------- 
 
Suspensão do contrato com Vodafone, por término do executivo atual da Junta da 
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aproximando o dia dos finados, aprovado por unanimidade, pintura muros exterior e 
interior do cemitério. Execução de porta para casa de banho e vinte e duas portas, 
tipo nicho, para ossários. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Solicitado orçamento à empresa Antonio Sousa Carreiro, Sociedade Unipessoal Lda. 
Total orçamento apresentado, no valor de 3 480,00€ (três mil, quatrocentos e oitenta 
euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade, a adjudicação dos trabalhos. ------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade, aquisição de cinquenta vasos de flores para 
embelezamento do cemitério, à empresa Plantivime. --------------------------------------------- 
 
Assinado acordo cooperação com a Direção Regional da Cooperação com o 
Poder Local, apoio para software informático, programa de gestão de cemitérios e 
elaboração de página de internet. ------------------------------------------------------------------------ 
 
Sendo que as freguesias estão obrigadas a disponibilizar os 
documentos de prestação de contas e documentos previsionais na Internet,  
obrigatoriedade prevista no n.º 2 do artigo 79.º da Lei nº 51/2018, de 16 de agosto 
(RFALEI – Regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais), e 
assinado acordo cooperação com a Direção Regional da Cooperação com o 



 

 

Poder Local, apoio para criação pagina Web, foi aprovado por unanimidade,  a 
rápida criação de Website,  para  publicação dos documentos de prestação fecho 
de contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Total orçamento apresentado, empresa NINE; Lda, no valor de 750,00€ (setecentos e 
cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade, a adjudicação direta dos trabalhos, visto estarmos em 
incumprimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado por unanimidade, a aquisição do programa de gestão de cemitérios a 
empresa Sisdias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total orçamento apresentado, no valor de 1300,00€ (mil e trezentos euros). -------------- 
 
Compromissos aprovados, por concluir:------------------------------------------------------------------ 
Mobiliário e equipamento- 300,00€ (trezentos euros), para aquisição de 
desumidificadores;------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipamento informático- 2000,00€ (dois mil euros), aquisição de dois computadores 
completos de secretária. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Conservação de sedes- 4087,00€ (quatrocentos e oitenta e sete euros), pintura 
edifício da Junta de Freguesia, exterior e interior, com reparação gabinete 
presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programa “Eco Freguesia, Freguesia Limpa”, no valor de 2000,00€ (dois mil euros), 
para limpeza e recolha de resíduos abandonados em espaços públicos 
identificados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pedido abertura concurso publico para a cedência de dois lotes na Avenida Gago 
Coutinho (Bairro Social), para autoconstrução. -------------------------------------------------------  
Pintura exterior edifício Escola EB/JI Antonio Medeiros Frazão, obra a cargo da 
Camara Municipal da Ribeira Grande. ------------------------------------------------------------------- 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração desta 

ata, procedeu-se à sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos termos da 

lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


