ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 28/2014
-----Aos vinte e um dias do mês de novembro, de dois mil e catorze, pelas dezanove
horas, 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 Nunes e dos Vogais, Anália da Conceição Tavares Sousa e
Renato Andrade Moniz.---------------------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Discussão do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de dois mil
e quinze.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Execução por Administração Direta das verbas concedidas pela
Câmara Municipal da Ribeira Grande.----------------------------------------------------------------Ponto Três – Iluminação e plantação de relva no cemitério.---------------------------------Ponto Quatro – Preparação e planificação das atividades de Natal e de passagem
de ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Saldo de caixa.--------------------------------------------------------------------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 – De acordo com o ponto quatro da ata da última reunião interna
ordinária (Concessão de limpeza e manutenção de jardins a jardineiros locais), o
Presidente anunciou que, após ter reunido com os diversos jardineiros locais, não houve
consenso quanto ao valor a pagar por esta Junta de Freguesia relativamente ao contrato
da concessão da limpeza e manutenção de jardins.--------------------------------------------------Ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto Um – A Tesoureira apresentou o Plano de Atividades e Orçamento para o
ano de dois mil e quinze e foi, de seguido, aberto o momento de discussão. A Tesoureira
aclarou que se trata de um orçamento com um montante considerável, atendendo a que a
receita de capital aumenta mais de cem por cento, o que vai permitir mais investimento
e maior contribuição para a dinamização económica de Rabo de Peixe. Informou ainda
que a parte mais significativa do aumento das despesas se destina ao pagamento dos
encargos com a Segurança Social, dado que tal pressupõe um grande aumento de
pessoal trabalhador, ao abrigo dos diversos programas ocupacionais do Governo
Regional.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Ficou decidido, por unanimidade, solicitar à Assembleia de Freguesia
a autorização para executar, por administração direta, as verbas concedidas pela Câmara
Municipal da Ribeira Grande, destinadas a diversas beneficiações de passeios e muros,
para o ano de dois mil e quinze.------------------------------------------------------------------------Ponto Três – A Vogal Anália Sousa apresentou uma proposta de iluminação e
plantação de relva no cemitério desta Vila. Após o assunto ter sido discutido, ficou
aprovado a iluminação do cemitério, bem como dotá-lo com rede elétrica. Quanto à
plantação de relva, ficou aprovado que apenas se poderia fazê-lo numa parte do
cemitério, o que permitirá perceber o impacto que a medida trará.-------------------------------Ponto Quatro – Neste ponto da ordem do dia, o Vogal Renato Moniz fez o ponto
de situação relativo à preparação das atividades de Natal e de passagem de ano.
Posteriormente, procedeu-se à continuação da planificação das mesmas atividades,
ficando prevista a apresentação do programa à população para o final do presente mês.------Ponto Cinco – Foi apresentado, de seguida, os saldos apurados nas respetivas
contas: a conta junto do Banif apresenta um saldo credor de dezoito mil, oitocentos e
quatro euros e setenta e três cêntimos; a conta do Novo Banco Açores apresenta um
saldo credor de três mil, trezentos e sessenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos, e a
Caixa Geral de Depósitos oito mil, quatrocentos e noventa e um euros e oitenta e nove
cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Dado que não houve consenso, como é possível verificar no ponto a)
do período antes da ordem do dia, quanto ao valor a pagar por esta Junta de Freguesia
aos jardineiros locais, relativamente ao contrato da concessão da limpeza e manutenção
de jardins, ficou decidido reforçar o número de colaboradores nesta área,
nomeadamente a partir de programas ocupacionais do Governo Regional dos Açores.-------Finalmente, neste ponto de ordem do dia ficou aprovada a compra de um

computador portátil, uma vez que o existente apresenta uma avaria, cujo conserto
ascende os duzentos euros, um valor, de cordo com os presentes, demasiado elevado.--------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três 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.-------------------------------------------------------------------------------------

