ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 20/2014
-----Aos vinte e dois dias do mês de julho, 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) Leitura da correspondência.-----------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Aquisição de um veículo ligeiro de mercadorias.-------------------------------Ponto Dois – Retificação ao topónimo para arruamento que dá acesso à ETAR.---------Ponto Três – Protocolos de cooperação e apoios financeiros às instituições
recreativas, desportivas e de solidariedade social da Vila de Rabo de Peixe.--------------------Ponto Quatro – Pedidos de apoio.---------------------------------------------------------------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) Leitura da correspondência – O Secretário expôs a correspondência endereçada
a este Órgão Executivo, nomeadamente um pedido da Câmara Municipal da Ribeira
Grande para confirmar alguns Topónimos de Rabo de Peixe. Decidiu-se apurar tal
solicitação junto de atas antigas e de cidadãos mais idosos desta vila.---------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Aprovou-se por unanimidade propor à Assembleia de Freguesia a
compra de um veículo ligeiro de caixa aberta, no valor de quatro mil euros. A acrescer a
este valor estão quinhentos euros, destinados a uma pequena revisão do veículo. A

decisão desta aquisição deve-se ao estado de saúde crítico em que se encontra o
funcionário e prestador de serviços desta Junta de Freguesia, o senhor José Maria
Anselmo, que garantia o transporte, quer de pessoal, quer de mercadorias. Porém, a
partir do início do próximo mês de agosto, o mesmo veículo ficará, na posse desta Junta
de Freguesia, a título de empréstimo, de modo a precaver o seu real estado de
conservação.----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Ficou aprovado, por unanimidade, a retificação à proposta do
topónimo para o arruamento perpendicular à Canada da Lapinha, que dá acesso à
ETAR, “Rua Heróis da Fauna do Bacalhau”, passando a ser “Rua Heróis da Pesca do
Bacalhau”.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Decidiu-se proceder, durante o segundo semestre deste ano, à
assinatura de protocolos de cooperação e apoios financeiros às instituições recreativas,
desportivas e de solidariedade social da Vila de Rabo de Peixe. A comparticipação
financeira a atribuir a cada instituição será alvo de estudo, sendo, posteriormente
anunciado.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – O Secretário expôs aos presentes dois pedidos de apoio financeiro,
chegados a esta mesa: um vindo do Grupo de Escoteiros número cento e vinte e seis e
outro dos organizadores do festival “Santana Fest”. No primeiro caso, solicitam um
apoio financeiro para uma viagem a Santa Maria, onde participarão cerca de trinta
crianças e jovens e oito adultos. Decidiu-se financiar com cinquenta euros. -------------------No segundo caso, a organização do festival “Santana Fest”, realizado em Santana,
Rabo de Peixe, solicita um apoio financeiro, para se fazer face a alguns prejuízos
obtidos durante e após o referido evento. Ficou decidido não financiar este pedido, visto
que, por um lado, o festival foi da inteira responsabilidade da organização e, por outro,
esta Junta não dispões de verba suficiente para se liquidar o valor do prejuízo solicitado.
Porém, decidiu-se adjudicar-lhes quatro serviços de animação com música ambiente, em
eventos próximos, realizados por esta Junta de Freguesia.-----------------------------------------Ponto Cinco – O Presidente participou que não tem havido marcações para
atendimento ao público, no horário noturno, ou seja, às quintas-feiras, das dezanove às
vinte e uma horas, desde que marcadas antecipadamente. Decidiu-se reforçar a
publicitação deste horário nas redes sociais desta Junta de Freguesia.---------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
quinze 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.-------------------------------------------------------------------------------------

