ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 15/2014
-----Aos vinte dias do mês de maio, 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, dosVogais, 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) Leitura da correspondência.-----------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Protocolo de apoio a Impérios e Bandeiras.-------------------------------------Ponto Dois – Eleição para o Parlamento Europeu.---------------------------------------------Ponto Três – Rastreio Visual Gratuito, realizado pela OPTIMED.-------------------------Ponto Quatro – Pedidos de apoio.---------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Estado de conservação degradada da EB/JI António Tavares Torres.
-----Ponto Seis – Visita de representação dos Amigos de Rabo de Peixe da Nova
Inglaterra.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Sete – Saldo de caixa.----------------------------------------------------------------------Ponto Oito – 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) Leitura da correspondência – O Secretário expôs a correspondência endereçada
a este Órgão Executivo, nomeadamente uma informação do Delegado de Saúde, que
alerta para as más condições de higiene com que o cidadão Afonso da Ponte Medeiros
habita, na Travessa de São Sebastião. Na mesma comunicação, é referido que o cidadão
em causa é acompanhado pela Assistente Social Dra. Catarina Viveiros e é apoiado por

uma cuidadora, quer para a higiene pessoal, quer da habitação. Por fim, foram
solicitados os serviços desta Junta de Freguesia para se proceder ao reforço da higiene
da referida habitação.------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Decidiu-se proceder à assinatura de protocolos de cooperação e apoios
financeiros aos Impérios e Bandeiras do Divino Espírito Santo. Desta forma, a
comparticipação financeira será no valor de cento e cinquenta euros para os Impérios e
de trezentos euros para as Bandeiras.------------------------------------------------------------------Ponto Dois – A Câmara Municipal da Ribeira Grande fez chegar a esta Junta de
Freguesia uma comunicação relativa ao desdobramento das Assembleias de Voto, na
Vila de Rabo de Peixe, no que concerne às eleições para o Parlamento Europeu de dois
mil e catorze. Ficou deliberado, por unanimidade, a colocação de cinco mesas de voto,
distribuídas pelo Centro de Dia da Casa do Povo (mesa um) e Centro Comunitário e de
Juventude (mesas dois a cinco). Ainda relativamente a este tema, o Presidente acusou a
receção de sete envelopes, contendo o mesmo número de boletins de votos antecipados,
emitidos pelo diretor prisional de Ponta Delgada.---------------------------------------------------Ponto Três – Foi rececionada, da empresa OPTIMED, uma solicitação para
utilização de espaço para realização de rastreios visuais gratuitos nos dias dois, três e
dezassete de junho. Decidiu-se aceder afirmativamente à solicitação.---------------------------Ponto Quatro – Ao longo das últimas semanas fizeram chegar a esta mesa os
seguintes pedidos de apoio:-----------------------------------------------------------------------------O Clube Naval de Rabo de Peixe pede um apoio financeiro para a realização da II
Mega Aula CNRP, cujos retornos financeiros reverterão, de acordo com o referido
clube, a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, dentro do projeto UM DIA PELA
VIDA.

Depois de discutido, decidiu-se patrocinar o evento com cento e cinquenta

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Internacional Volei Açores solicita um patrocínio para deslocação de atletas
Rabopeixenses à cidade do Porto, onde participarão, no próximo mês, no campeonato
nacional. Tendo em conta que são atletas oriundos de famílias carenciadas e, por
conseguinte, não possuem qualquer possibilidade financeira para financiar as suas
próprias viagens, decidiu-se, em unanimidade, patrocinar com duzentos euros.----------------A EB1/JI António Tavares Torres, concretamente o Núcleo Escolinhas do Desporto
2013/2014, pede um apoio para transporte de cento e vinte alunos, daquela escola, para
o convívio anual de ilha de São Miguel, que se realizará no dia sete de junho, no

Complexo Desportivo do Lajedo. Ficou aprovado, por unanimidade, solicitar o mesmo
transporte ao Clube Desportivo de Rabo de Peixe, que deverá facultar o miniautocarro
(vinte lugares) e uma carrinha de nove lugares.------------------------------------------------------Os pilotos de ralie João Faria e Hélder Pimentel solicitam patrocínios para
participação no SataRally Açores. Por se tratar de dois pilotos Rabopeixenses e,
paralelamente, pela possibilidade que têm de levar o nome da Vila de Rabo de Peixe
além-fronteiras, decidiu-se apoiá-los com cento e cinquenta euros e cem euros,
respetivamente. A diferença de valores atribuídos aos dois pilotos deve-se à diferença
de categorias que disputam.-----------------------------------------------------------------------------A Comissão de Festas de São Pedro Gonçalves pede um apoio financeiro para a
realização de tais festividades. Decidiu-se apoiar com a cedência de pessoal para
decoração do espaço e manutenção da limpeza do mesmo. Juntamente, esta Junta de
Freguesia financiará uma Banda Filarmónica para animação da procissão, em honra do
mesmo Santo. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Face à reunião realizada com o Vereador da Câmara Municipal da
Ribeira, Carlos Anselmo, o Coordenador da EB1/JI António Tavares Torres, professor
Luís Terra e o Presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, decidiu-se que as
obras de conservação necessárias ao bom funcionamento deste estabelecimento de
ensino deverão ser objecto de um levantamento das necessidades existentes e
posteriormente incluídas no plano e orçamento do próximo ano.---------------------------------Ponto Seis – Foi discutido e aprovado o programa da visita de representação dos
Amigos de Rabo de Peixe da Nova Inglaterra à Vila de Rabo de Peixe.-------------------------Ponto Sete – Foi apresentado, de seguida, os saldos apurados nas respetivas contas:
a conta junto do Banif apresenta um saldo credor de dez mil, setecentos e noventa e sete
euros e noventa e um cêntimos; a conta do Banco Espírito Santo dos Açores apresenta
um saldo credor de seis mil, duzentos e quinze euros e catorze cêntimos, e a Caixa Geral
de Depósitos dez mil, trezentos e quarenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos. -----------Ponto Oito – Foi solicitada a participação de dois funcionários desta Junta de
Freguesia na ornamentação do “Barracão”, para as festividades em honra ao Divino
Espírito Santo e do altar do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Decidiu-se,
unanimemente, autorizar a dispensa dos dois funcionários nos dois dias anteriores às
respetivas festividades.----------------------------------------------------------------------------------Ficou decidido a cedência de tolerância de ponto a todos os funcionários desta Junta
de Freguesia no próximo dia vinte e seis de maio, segunda-feira do Senhor Santo Cristo.

-----E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três horas, 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.-----

