ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 21/2014
-----Aos onze dias do mês de agosto, 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.-----------------------------------------------------------------b) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covato.--------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Pedidos de apoio.-------------------------------------------------------------------Ponto Três – Novas candidaturas ao PROSA.-------------------------------------------------Ponto Quatro – 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 acusou a receção de um abaixoassinado, para a vedação da parte de trás dos apartamentos da Alameda 25 de Abril. No
referido documento, solicita-se que se encontre a melhor solução para o
supramencionado fecho, “esperando uma resposta com urgência que a situação
justifica”. O documento será analisado e reencaminhado para as entidades competentes.-----b) Informações – Conforme previsto no ponto cinco, da ata número dezoito/dois
mil e catorze, foram assinados cinco protocolos com agregados familiares, no valor de
cento e um mil, trezentos e quarenta e dois euros e quarenta cêntimos, para apoio à
recuperação de habitação degradada, onde estiveram presentes a Secretária Regional da

Solidariedade Social, o Diretor Regional da Habitação, o Presidente e o Secretário da
Junta de Freguesia e os cinco representantes dos agregados familiares beneficiários do
referido acordo.-------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente fez saber que foi constituída, em Rabo de Peixe, mais uma associação,
com o devidos estatutos, denominada Grupo de Castanholas São Sebastião.-------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O cidadão Manuel Vieira Rebelo, residente na Rua dos Barcos,
número nove, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número quatrocentos e cinquenta e três, onde se encontra sepultada a sua falecida
esposa. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo pela taxa em vigor.-------------Ponto Dois – O Secretário expôs aos presentes quatro pedidos de apoio financeiros,
chegados a esta mesa: do grupo de tambores “Âncora da Vila”, da Filarmónica Lira do
Norte, da Filarmónica Progresso do Norte e , por fim, do Posto da Polícia de Segurança
Pública de Rabo de Peixe. O primeiro grupo solicitou um apoio para compra de novo
material e recuperação de outro danificado. Foi decidido, por unanimidade, a concessão
de cento e cinquenta euros para recuperação de tambores, mas apenas daqueles que
pertencem a elementos do grupo e que não apresentam condições económicas para as
fazer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------As Filarmónicas Lira do Norte e Progresso do Norte apresentaram, respetivamente,
pedidos de patrocínio para uma viagem à ilha do Faial e Santa Maria. Decidiu-se
patrocinar apenas a Filarmónica Lira do Norte, com quinhentos euros, uma vez que a
Filarmónica Progresso do Norte já beneficiou de um apoio do mesmo valor,
anteriormente.--------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, a PSP pediu uma impressora, no valor que ronda os seiscentos euros.
Foi decidido, por unanimidade, a concessão do referido aparelho.-------------------------------Ponto Três – Decidiu-se, por unanimidade, apresentar candidatura de mais três
colaboradores, ao abrigo do programa ocupacional PROSA, mais o igual número de
beneficiários que terminem o seu contrato. Estas candidaturas têm em conta os recentes
acordos de gestão para recuperação de habitação degradada celebrados.------------------------Ponto Quatro – Foi acusado a receção da cópia do contrato de prestação de
serviços, celebrado pelo anterior Executivo desta Junta de Freguesia e a ACIN (empresa
de contabilidade – apoio técnico e manutenção).----------------------------------------------------Por fim, decidiu-se proceder a um desconto de cinquenta por cento ao registo
canídeo de treze cães de caça, pertença da cidadã Sara Medeiros. Este desconto resultou

do acordo entre a proprietária dos canídeos e esta Junta de Freguesia, para se fazer face,
por um lado, ao absentismo deste tipo de registos, por parte dos proprietários e, por
outro, para reduzir os encargos correspondentes.
-----E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte horas e quarenta
e cinco 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.-------------------------------------------------------------------------------------

