ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 03/2013
-----Aos cinco dias, do mês de novembro, de dois mil e treze, pelas dezoito horas e
trinta minutos, reuniu-se, em sessão ordinária, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia
da Vila de Rabo de Peixe, na respetiva sede, sita na Rua do Rosário, número vinte e
nove, com a presença do Presidente, Jaime Luís Melo Vieira, do Secretário, Carlos
Manuel Amaral Dias, da Tesoureira, Joana Azevedo Nunes e dos Vogais, Anália da
Conceição Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz. Esteve ausente, por motivos de
ordem pessoal, a Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo Brum, tendo
justificado a sua falta.------------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações;-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Edificação do Nicho em Honra ao S. Pedro Gonçalves------------------------Ponto Dois – Pedido de apoio;--------------------------------------------------------------------Ponto Três – Pedido de limpeza do jardim da escola Luísa Constantina;------------------Ponto Quatro – Nomeação do representante da Junta de Freguesia da Vila de Rabo
de Peixe para a Assembleia de Escola;----------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Outros assuntos.------------------------------------------------------------------Submetida à consideração do Executivo, a Ordem do Dia foi aprovada. O
Presidente da Junta de Freguesia saudou os presentes e deu aberta a sessão.--------------------Período antes da ordem do dia:-----------------------------------------------------------------a) Informações – O Presidente informou que, no próximo dia seis do corrente mês,
pelas dez horas, a Secretaria Regional do Turismo e Transporte, através da Direção
Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações, irá proceder a uma vistoria
às obras de construção da Capela Mortuária Divina Misericórdia, no âmbito do
contrato-programa celebrado entre a referida Secretaria e esta Junta de Freguesia, a
vinte e sete de agosto.-----------------------------------------------------------------------------------Outra informação cedida pelo Presidente foi que Manuel Francisco Vieira,

Presidente da Associação Irmandade da Beneficência, apresentou, por escrito, a este
Órgão Executivo, as felicitações pela tomada de posse e fez saber, também, que aquela
Associação encontra-se a construir a segunda fase das obras da Casa do Divino Espírito
Santo e que conta com o apoio da atual Junta de Freguesia. No mesmo documento, foi
comunicado que a Associação Irmandade da Beneficência apresentou, ao Órgão
Executivo cessante, duas propostas de nome para o parque de estacionamento junto da
referida Casa, sita na Rua do Rosário número cento e trinta e cinco, designadamente
Parque da Beneficência ou Parque Divino Espírito Santo da Beneficência. Após ter feito
esta comunicação, o Presidente alertou para a necessidade da marcação de uma reunião
com a Associação supradita, de modo a inteirar-se de todo este processo, uma vez que
não foi encontrada, até à data, nesta Junta de Freguesia, qualquer referência a tais
solicitações.-----------------------------------------------------------------------------------------------A última informação prestada foi que a Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe
convocou o Presidente desta Junta de Freguesia, ou um substituto nomeado, para uma
reunião ordinária da Equipa Multidisciplinar da Escola Básica Integrada de Rabo de
Peixe. O Presidente fez saber da sua indisponibilidade para a comparência na mesma,
ficando nomeado, para o efeito, o Secretário, Carlos Dias.----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Neste ponto da ordem do dia, o Presidente começou por contar que foi
contatado pelo senhor José Manuel Soares de Medeiros, responsável pela construção da
estrutura em ferro, com o formato da proa e da popa de um barco, para a o Nicho em
honra ao S. Pedro Gonçalves, onde lhe foi apresentado uma despesa de mil e quinhentos
euros a mais, relativamente aos cinco mil já cedidos pelo Executivo da Junta de
Freguesia cessante (valores referidos pelo próprio). O referido construtor mostrou
alguma preocupação quanto ao futuro da referida estrutura, uma vez que, além do valor
supramencionado, faltam, para a conclusão da mesma, mil setecentos e setenta euros.
Face a este cenário e uma vez que esta Junta de Freguesia encontra-se sem verbas para
fazer face a esta despesa e à consequente conclusão da obra, decidiu-se, por
unanimidade, apresentar ao senhor José Manuel Soares de Medeiros um plano de
pagamento, que consiste no seguinte: o pagamento de mil e quinhentos euros, no
primeiro mês do ano de dois mil e catorze e dos restantes mil setecentos e setenta euros
no termo da obra.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Foram apresentados, pelo Presidente, três pedidos de apoio
financeiro: um, por parte dos Mordomos das Festas de Nossa Senhora da Conceição,

padroeira da Sociedade Filarmónica Progresso do Norte; outro, referente ao Clube
Atlético de Rabo de Peixe, e, o último, relativo à HP Racing, um projeto
automobilístico, cujo seu mentor é o senhor Hélder Pimentel. Ficou decidido, por
unanimidade, a atribuição de qualquer apoio financeiro a instituições culturais,
desportivas, ou outras, apenas para o início do próximo ano, tendo sido apresentada
como justificação a atual conjuntura financeira que esta Junta de Freguesia se encontra.-----Paralelamente, determinou-se, por unanimidade, efetuar uma análise ao
Regulamento de Apoio a Instituições em vigor, para que a atribuição desses e de outros
apoios constem no Plano de Orçamento para o próximo ano.-------------------------------------Ponto Três – Ficou decidido, por unanimidade, a disponibilização de recursos
humanos para a limpeza do Jardim da Escola Luísa Constantina, conforme o solicitado
pelo Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe,
no dia cinco do corrente mês.---------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Ficou decidido, por unanimidade, a nomeação do Secretário,
Carlos Manuel Amaral Dias, para representante desta Junta de Freguesia para constituir
a Assembleia da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe.--------------------------------------Ponto Cinco – Neste ponto de ordem de trabalhos, decidiu-se, em unanimidade, a
distribuição de algum pessoal, ao abrigo do Programa Social de Ocupação de Adultos
(PROSA), para orçamentar e executar pequenas obras de beneficiação em algumas
moradias, de acordo com pedidos de auxílio atendidos por esta Junta de Freguesia.-----------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas, da
qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai ser assinada por
todos os presentes.-----------------------------------------------------------------------------------

