ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 16/2014
-----Aos vinte e nove dias do mês de maio, de dois mil e catorze, 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, dosVogais, Anália da
Conceição Tavares Sousae Renato Andrade Moniz e da Adjunta do Presidente, Maria
Venilde Reis Macedo Brum.----------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Pedidos de apoio.--------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Regularização de rendas.----------------------------------------------------------Ponto Três – 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.--------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Ao longo desta semana fizeram chegar a esta mesa os seguintes
pedidos de apoio.-----------------------------------------------------------------------------------------A Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe solicita um apoio financeiro para a
celebração das festas em honra do Divino Espírito Santo. Decidiu-se, em unanimidade,
patrocinar as referidas celebrações com cinquenta euros.------------------------------------------A Filarmónica Progresso do Norte solicita apoio financeiro para uma viagem à ilha
de Santa Maria. Após o contato mantido entre esta Junta de Freguesia e o Governo
Regional, nomeadamente com o Chefe de Gabinete da Secretaria Regional de Turismo e
Transporte, que aconselhou a realização de um protocolo entre a referida Filarmónica e
Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, prevê-se o apoio de mil e quinhentos euros.
Assim, constatará neste protocolo que a atribuição da verba será na condição de
empréstimo, a fim de se fazer um adiantamento do financiamento da viagem e que, na
falta do seu pagamento, esta Filarmónica não terá acesso a qualquer apoio desta Junta

de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Ficou decidido por unanimidade a marcação de uma reunião com
todos os inquilinos das moradias pertenças a esta Junta de Freguesia, de modo a se
estabelecer acordos de regularização das rendas em atraso. Para esta reunião, ficou
aprovado propor o perdão de dívida em cinquenta por cento, caso o inquilino se
comprometa liquidar o montante em falta.-----------------------------------------------------------Ponto Três – De acordo com o previsto no ponto um, da ata número quinze/dois
mil e catorze, está agendado para o próximo dia três de Junho a assinatura dos
protocolos de cooperação e apoios financeiros aos Impérios e Bandeiras do Divino
Espírito Santo.--------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte 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.--------------

