ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 41/2015
-----Aos dezanove dias do mês de maio, de dois mil e quinze, pelas dezanove horas,
reuniu-se, 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 Azevedo 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 – Covatos.------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Pedidos de apoio.-------------------------------------------------------------------Ponto Três – Alteração do horário de funcionamento dos serviços de atendimento
ao público e secretaria.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Limpeza dos Bairros Sociais.-------------------------------------------------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 presidente fez saber que já rescindiu com os serviços da MEO,
ficando a empresa Vodafone como única responsável pela rede de comunicações. Foi,
ainda, esclarecido que a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe ficará a contar com uma
central telefónica, o que, de certo modo, aperfeiçoará a rede de comunicações existente.-----Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – A cidadã Ana Maria Vieira Rebelo, residente na rua da Caridade,
número três, fez chegar a esta mesa um pedido para a instalação de uma sepultura em
mármore, no covato número setecentos e oitenta e cinco, onde se encontra sepultado o
seu falecido esposo, Dorvalino Manuel Ledo Faria. Ficou decidido autorizar o pedido,

desde que a requerente assine uma declaração, onde fique esclarecido que o respetivo
covato não será pertença da família, pelo que a campa instalada ficará no covato em
causa por um período de tempo determinado.--------------------------------------------------------O cidadão Norberto Bernardo Soares, residente na Rua Casa Nova, número
quarenta e nove, fez chegar a esta mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número setecentos e oitenta e seis, onde se encontra sepultada a sua falecida esposa,
Maria Manuela Amaral Couto. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – O Secretário expôs três pedidos de apoio. O primeiro reporta ao
pedido de apoio financeiro para o grupo de Educação Musical da Escola Rui Galvão de
Carvalho, que deseja realizar uma viagem cultural a Lisboa, com um grupo de alunos da
Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe. Ficou, pois, decidido agendar, com os
responsáveis do grupo, uma reunião para esclarecimento do referido projeto.------------------O segundo pedido de apoio chegado a esta mesa provém da Sociedade Filarmónica
Lira do Norte, que solicita duas bandeiras, uma da Vila de Rabo de Peixe e outra da
Região Autónoma dos Açores, em virtude de as que possuem apresentarem um
avançado grau de degradação. Dada a pertinência e urgência do pedido, fico decidido
conceder as bandeiras solicitadas.---------------------------------------------------------------------Por fim, o CDI Porto Seguro fez chegar a esta mesa um pedido de apoio financeiro
para a aquisição de ingredientes (leite, açúcar e farinha) para a confeção de massa
sovada e arroz doce, para posterior distribuição à comunidade, no próximo dia vinte e
sete. Decidiu-se, por unanimidade, apoiar o evento daquela estrutura de âmbito
comunitário com o fornecimento de todos os ingredientes solicitados.---------------------------Ponto Três – Ficou aprovado, por unanimidade, a alteração do horário de
funcionamento dos serviços de atendimento ao público e secretaria da Junta de
Freguesia de Rabo de Peixe, por um período experimental de três meses. Assim, os
serviços abrirão ao público pelas oito horas e trinta minutos e fecharão pelas dezassete
horas. De acordo com o presidente, esta medida obrigará que esta autarquia funcione em
conformidade com grande parte das instituições públicas, garantindo, em simultâneo
mais oportunidades de atendimento a todos aqueles que entram ao serviço às nove
horas. A tesoureira aproveitou o momento para deixar o alerta de que tem verificado
que alguns colaboradores têm apresentado alguma falta de rigor relativamente ao
cumprimento dos horários. Assim, ficou, também, aprovado que todos os colaboradores
estão obrigados a marcar o ponto, durante a entrada e saída ao serviço, nos dois

períodos do dia.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Ficou decidido integrar as moradoras de alguns bairros sociais,
beneficiárias de Rendimento Social de Inserção, no recém projeto, criado por esta Junta
de Freguesia, que visa, essencialmente, a manutenção e limpeza dos respetivos bairros.
As moradoras deverão integrar no programa FIOS. A Vogal Anália acrescentou, ainda,
que com esta medida pretende-se, por um lado, responsabilizar os moradores pela
limpeza das ruas e, por outro, garantir mais algum apoio monetário para se fazer face às
suas despesas.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – O Secretário enalteceu, neste último ponto da ordem do dia, a
presença do Centro de Desenvolvimento Infanto-Juvenil dos Açores – CDIJA, em Rabo
de Peixe. Porém, lamentou a fraca frequência de crianças, embora saiba que o Centro
encontra-se disponível para acolher mais utentes. O presidente referiu que, com os
presentes factos, agendará uma reunião de trabalho com coordenadora do CDIJA.------------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.-------------------------------------------------------------------------------------

