ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 35/2015
-----Aos dez dias do mês de março, de dois mil e quinze, pelas dezanove horas, reuniuse, em sessão ordinária, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia 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 – Pedidos de apoio.-------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Inauguração da Capela Mortuária da Divina Misericórdia.------------------Ponto Três – Novas candidaturas ao programa RECUPERAR.-----------------------------Ponto Quatro – Protocolo a celebrar com a Clínica Sorriso Conjunto.---------------------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) Informações - O Secretário alertou que já se encontra disponível a consulta aos
cadernos eleitorais, para que todos os interessados possam ter a oportunidade de detetar
eventuais erros ou omissões, permitindo, desta forma, que os mesmos possam ser
corrigidos a devido tempo. A consulta deverá ser efetuada apenas durante o mês de
março, na sede desta Junta de Freguesia, no normal horário de funcionamento.----------------O Presidente informou que teve um encontro com o Diretor Regional das Obras
Públicas e Comunicações, Dr. Bruno Pacheco, no qual solicitou o apoio para
comparticipação financeira de quatro vagas para o programa RECUPERAR; em
contrapartida esta Junta de Freguesia encarregar-se-ia da limpeza e manutenção de toda
a variante à Vila de Rabo de Peixe. O Presidente adiantou ainda que o Diretor Regional

alertou para a dificuldade de se concretizar tal proposta, muito por culpa de o Governo
Regional estar impedido de candidatar-se a qualquer dos seus programas. Porém, ficou
de, nos próximos dias, apresentar uma contraproposta, com o objetivo de conceder à
Junta de Freguesia de Rabo de Peixe a limpeza e manutenção da referida variante.-----------O Presidente comunicou, também, que reuniu-se com o arquiteto Luís Tristão, a fim
de justificar algumas decisões tomadas, relativamente aos acabamentos da capela
mortuária, como foi o caso do cancelamento da porta de serviço no portão.--------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Secretário expôs um pedido de apoio financeiro do grupo dos
Escoteiros número cento e vinte e seis, de Rabo de Peixe, para liquidar as faturas de
eletricidade desde o mês de janeiro, altura em que a sua sede passou a usufruir de uma
rede de eletricidade e que contou com o apoio desta Junta de Freguesia. Devido ao
compromisso assumido por esta Junta em não saldar dívidas referentes ao consumo de
eletricidade, ficou decidido, por unanimidade, celebrar um protocolo com o grupo de
Escoteiros número cento e vinte e seis, em substituição do modelo de acordo que se rege
pelo Regulamento de Apoio ao Desenvolvimento Cultural, Desportivo e Recreativo da
Vila de Rabo de Peixe. Assim, caberá a esta Junta assumir o pagamento de todas as
faturas mensais de eletricidade do referido Grupo de Escoteiros, que, por sua vez,
comparticipará com a colaboração, de forma gratuita, em Eventos de Cariz Cultural,
dinamizadas pela Junta de Freguesia de Rabo de Peixe.--------------------------------------------Ponto Dois – Decidiu-se integrar a inauguração da Capela Mortuária da Divina
Misericórdia nas comemorações do décimo primeiro aniversário da elevação de Rabo
de Peixe a Vila. Por conseguinte, a cerimónia decorrerá a vinte e cinco de abril, num
horário ainda a confirmar.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Decidiu-se, por unanimidade, apresentar candidatura de mais cinco
colaboradores, ao abrigo do programa ocupacional RECUPERAR. Estas candidaturas
têm em conta, por um lado, o número de beneficiários que terminam os seus contratos
nos meses de maio e junho e, por outra, a escassez de colaboradores, quer para a
limpeza e manutenção dos espaços verdes, quer para as obras de recuperação da
habitação degradada, ao abrigo dos acordos de gestão assinados no final do ano
transato.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – A Junta de Freguesia de Rabo de Peixe irá celebrar um protocolo
com a Clínica Sorriso Conjunto, que terá como objeto a realização de consultas
médicas, consultas de medicina dentária, consultas de psicologia clínica, consultas de

nutrição clínica, serviço e consulta de enfermagem, assim como outras atividades
relacionadas com a saúde, a todos os concidadãos e a um preço médio de trinta euros.-------Ponto Cinco – Dado o interesse demonstrado por alguns jovens desta Vila em
praticar e aprender Xadrez de forma disciplinada e organizada, ficou aprovado, por
unanimidade, formar uma escola daquela modalidade, a funcionar na Junta De
Freguesia. O Secretário não deixou de frisar os benefícios associados ao jogo do
Xadrez.----------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Vogal Renato Moniz fez saber que a estação de televisão SIC desaprovou
a transmissão em direto do programa “Portugal em Festa”, a partir da Vila de Rabo de
Peixe, no próximo dia vinte e seis de abril, devido ao elevado encargo financeiro que
acarretaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas 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.-----

