ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 10/2014
-----Aos vinte e sete dias, do mês de fevereiro, de dois mil e catorze, pelas dezanove
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 edaVogal, Anália da
Conceição Tavares Sousa e da Adjunta do Presidente, Maria Venilde Reis Macedo
Brum. Esteve ausente, por motivo de não se encontrar na ilha, o Vogal Renato Andrade
Moniz, 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 – Pedidos de apoio.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Covato-------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Parque de estacionamento Divino Espírito Santo.-----------------------------Ponto Quatro –Delegação de competências---------------------------------------------------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 comunicou que a Polícia de Segurança Pública foi
notificada, por esta Junta de Freguesia, para retirar duas viaturas abandonadas no Largo
da Vila. Como resposta, a Polícia de Segurança Pública solicitou um parque próprio
desta Junta, para depósito das referidas viaturas. Uma vez que a Junta de Freguesia de
Rabo de Peixe não detém de qualquer parque privado, não consegue responder a tal
solicitação.------------------------------------------------------------------------------------------------Igualmente alertadas, por esta Junta de Freguesia, foram a Proteção Civil e a
Câmara Municipal da Ribeira Grande para o perigo que uma grua inativada, localizada

entre os edifícios das zonas habitacionais “Quintas do Mar” e “Cooperativa de
Habitação Rabopeixense”, apresenta. O Presidente informou que, até à presente data,
não recebeu qualquer resposta daquelas duas entidades, relativamente ao assunto
supramencionado.----------------------------------------------------------------------------------------O presidente informou, ainda, que participou, juntamente com a Tesoureira, numa
reunião com alguns cidadãos desta Vila, na Igreja do Senhor Bom Jesus, cujo assunto
foi analisar a possibilidade da colocação de uma imagem no novo porto de pescas de
Rabo de Peixe. Nesta reunião, os representantes da Junta de Freguesia fizeram saber que
a mesma se encontra disponível para colaborar neste projeto, apoiando nas questões
logísticas.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Secretário expôs aos presentes cinco pedidos de apoio financeiro. O
primeiro refere-se ao financiamento à vinda a Rabo de Peixe dos formadores Helena
Marujo e José Manuel Neto, no âmbito do Projeto Comunidades de Felicidade. Decidiuse analisar este pedido com a importância devida, dada a pertinência das formações a
realizar nesta Vila.---------------------------------------------------------------------------------------O segundo pedido exposto refere-se a um apoio monetário ao piloto de Rally, do
Campeonato dos Açores, João Emanuel Faria Maiato, natural e residente na Vila de
Rabo de Peixe, para a participação em diversas provas deste desporto automóvel.
Decidiu-se, unanimemente, contribuir com cento e cinquenta euros, de acordo com o
regulamento em vigor.-----------------------------------------------------------------------------------O terceiro foi um pedido da Equipa de Saúde Escolar, entidade responsável pela
realização da “II Feira da Saúde”, a realizar na Escola Básica Integrada da Ribeira
Grande, para a doação/comparticipação financeira e/ou doação de bens alimentares que
possam ser servidos no pequeno-almoço. Ficou decidido por unanimidade colaborar
com a doação de fruta.-----------------------------------------------------------------------------------O quarto pedido de apoio apresentado foi o da Associação Cultural e Recreativa
Dispensa “Os Companheiros”, que solicita apoio para a aquisição de indumentária para
os despenseiros. De acordo com o regulamento em vigor e uma vez que se trata de um
apoio que visa o ingresso de novos elementos na Associação, salvaguardando-se, assim,
a preservação de tão singular e emblemática tradição Rabopeixense, decidiu-se,
unanimemente, contribuir com cem euros.-----------------------------------------------------------O quinto pedido apresentado diz respeito ao da Irmandade das Festas da Caridade
da Vila de Rabo de Peixe, onde solicita um apoio financeiro, destinado aos acabamentos

da obra do imóvel que está transformado na Sede das Festas da Caridade. Decidiu-se
analisar este pedido com a importância devida e de acordo com o regulamento em vigor.
-----Ponto Dois–A cidadã Maria do Rosário Vieira Penacho, residente na Rua da
Caridade, número oito, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do
covato número trezentos e quarenta e oito, onde se encontra sepultado o seu falecido
marido, José Nascimento Vieira. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três –O Órgão Executivo desta Junta de Freguesia irá propor à Assembleia
de Freguesia a atribuição do nome “Parque de Estacionamento Divino Espírito Santo”
ao parque de estacionamento da Rua do Rosário, situado em frente à Rua dos Serafins.------Ponto Quatro – Ficou decidido, por unanimidade que, no impedimento do
Presidente exercer funções, o responsávelpelas mesmas será o Secretário desta junta de
Freguesia, Carlos Dias.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – O primeiro tema tratado neste ponto da ordem do dia foi a
liquidação de quotas em atraso desta Junta, na Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Ribeira Grande. Conforme se pode constatar no documento que a mesma
associação fez chegar a esta Junta, a dívida é no valor de cem euros, correspondendo ao
ano de dois mil e treze. Ficou decidido, em unanimidade a regularização da referida
dívida.------------------------------------------------------------------------------------------------------Paralelamente, no âmbito do protocolo celebrado entre esta Junta de Freguesia e a
Direção Regional da Habitação, foram apresentados sete acordos para a recuperação de
sete habitações. Decidiu-se, por unanimidade, que estas recuperações, apesar de se
encontrarem a cargo desta Junta de Freguesia, teriam a colaboração dos Construtores
Civis desta Vila, com a participação de um mestre. O Executivo justifica a necessidade
desta colaboração por ser uma forma de garantir, por um lado, trabalho para os mesmos
e, por outro lado, que as referidas recuperações sejam efetuadas com total mestria.-----------Por fim, o secretário, que tem a seu cargo o pelouro da Educação, anunciou que já
foi aberto o Gabinete de Apoio Educativo, um espaço que conta com a colaboração de
oito voluntários, que prestam apoio a dezanove crianças, matriculadas nos segundo e
quarto anos, da Escola Básica do Primeiro Ciclo e Jardim de Infância António Tavares
Torres. O Secretário justifica a opção por esta escola pela sua proximidade com a sede
da Junta de Freguesia, local onde é efetuado o apoio educativo. O mesmo também frisou
que a limitação do número de crianças implica um apoio mais individualizado, ou seja,
um apoio que vá ao encontro das necessidades de cada criança.------------------------------

-----E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas e
trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada conforme
vai ser assinada por todos os presentes.-----------------------------------------------------------

