ATA DA REUNIÃO INTERNA EXTRAORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 39/2015
-----Aos vinte e sete dias do mês de abril, de dois mil e quinze, pelas dezanove horas,
reuniu-se, em sessão extraordinária, 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:-------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Discussão do Relatório e Contas relativo ao ano de dois mil e catorze.-----Ponto Dois – 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 – Uma vez que foram detetadas, por este executivo, algumas trocas de
rubricas no documento a apresentar à última reunião de Assembleia de Freguesia,
relativo ao Relatório e Contas de dois mil e catorze, e, após alertar a empresa
responsável pela contabilidade autárquica para solucionar o problema, a Tesoureira
apresentou os novos documentos de prestação de contas. Explicou, então, que as
rubricas de capital registaram uma execução muito significativa.---------------------------------Ponto Dois – O Presidente fez chegar, neste ponto da ordem do dia, o seu
desagrado para as notícias lançadas por certos órgãos de comunicação social, onde
davam a deslocação da esquadra da PSP de Rabo de Peixe para a delegação da Santa
Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, em Rabo de Peixe, como cancelada. Por tal,
ficou aprovada a construção de uma nova esquadra no espaço sito ao Polidesportivo da
Misericórdia (na antiga canada do Soares), que outrora servia de habitação permanente
para o vigia do referido espaço desportivo, mas que, atualmente, encontra-se num
elevado grau de abandono. É, portanto, pretensão deste executivo fazer todas as

diligências para que a Polícia de Segurança Pública continue a desempenhar as suas
funções nas devidas condições, em Rabo de Peixe.-------------------------------------------------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.-------------------------------------------------------------------------------------

