ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 13/2014
-----Aos oito dias do mês de abril, 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, dos Vogais, Anália da Conceição
Tavares Sousa e Renato Andrade Moniz e da Adjunta do Presidente, Maria Venilde
Reis Macedo Brum.--------------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Homenagem a José Eduardo Vieira.----------------------------------------------Ponto Dois – Aprovação de contas.--------------------------------------------------------------Ponto Três – Aprovação de nova tabela de Taxas e Licenças.-------------------------------Ponto Quatro – Nicho de São Pedro.------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Postura de Trânsito da Vila.
-----Ponto Seis – 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 concedeu a palavra ao Secretário, que informou que
esteve reunido com a Diretora Regional da Juventude, Dra. Pilar Damião, onde trataram
assuntos relativos a problemáticas relacionadas com a Juventude, como sejam o elevado
número de desemprego jovem, o absentismo escolar precoce e as dependências de
drogas ilícitas.--------------------------------------------------------------------------------------------Posteriormente, o Presidente comunicou que, de acordo com o previsto, participou
na “II Feira da Saúde – Saúde em movimento”, promovida pela Escola Básica Integrada
de Rabo de Peixe e que contou com o apoio da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe.----

-----Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Após contatados por esta Junta, os familiares do soldado morto em
combate, José Eduardo Vieira, logo se propuseram colaborar na homenagem que se
pretende fazer, conforme se pode ler na ata número onze, de dois mil e treze. Porém,
após conversações entre todos os envolvidos, concluiu-se que é de inteira justiça
homenagear este Herói de Guerra durante as Comemorações do 25 de Abril. Assim,
decidiu-se que a atribuição do nome “Parque de Estacionamento José Eduardo Vieira”
será protelada (muito por culpa do processo normal de toponímia). Em contrapartida,
será realizada uma homenagem no mesmo espaço.-------------------------------------------------Ponto Dois – Foi discutido e aprovado o Mapa de Controlo Orçamental relativo à
Despesa e à Receita do acórdão, ficando explanado, relativo ao ano de dois mil e treze,
um total de receita de duzentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte euros e oitenta e três
cêntimos. Em relação à despesa, averiguou-se um total de duzentos e noventa e seis mil,
oitocentos e sessenta e dois euros. Tendo em conta todos os totais verificados, bem
como todos os cálculos, verificou-se um saldo positivo a transportar para o ano de dois
mil e catorze de cinquenta e cinco mil, quarenta e um euros e quarenta e quatro
cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Foi discutido e aprovada a nova tabela de taxas e licenças, cujas
diretrizes consistem na redução dos valores praticados, afim de se aliviar os cidadãos,
atendendo a grave situação financeira e social com que muitos se deparam atualmente.
Em termos gerais, a redução será de um euro e apenas será aplicada após a data da sua
aprovação, não podendo-se gozar de efeitos retroativos.-------------------------------------------Ponto Quatro – O Presidente anunciou que serão retomadas as obras da edificação
do Nicho de São Pedro, prevendo-se a sua inauguração para a semana das
Comemorações do décimo aniversário de elevação de Rabo de Peixe a Vila (Vinte e
Cinco de Abril). Estima-se que esta obra terá um custo de cerca de quatro mil euros,
mesmo com as alterações aprovadas (face ao projeto inicial), como sejam, por exemplo,
a não colocação dos bancos metálicos previstos ou a redução de passadiços em betão,
cobertos de basalto.--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Foi discutido e aprovado o documento apresentado pelo Secretário
(responsável pelo trânsito), que visa, essencialmente, organizar/atualizar a postura já em
vigor, com única exceção para a alteração prevista para o trânsito do Bairro de Nossa
Senhora de Fátima e que nunca chegou a ser implementada.--------------------------------------Ponto Seis – O Presidente concedeu a palavra à Tesoureira que acusou a receção,

nesta Junta de Freguesia, da quantia de quatro mil, trezentos e onze euros e noventa e
um cêntimos, provenientes da Direção Regional da Habitação e que se referem ao
acordo de gestão da obra de recuperação de habitação degradada, sita à Rua da Estrela,
número treze, propriedade do agregado familiar de Maria de Fátima de Paiva Oliveira.------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 foi enviada via eletrónica para todos
os elementos do Órgão do Executivo e, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos
termos da lei.------------------------------------------------------------------------------------------

