ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 43/2015
-----Aos quinze dias do mês de junho, de dois mil e quinze, pelas vinte 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 – Taxa de utilização da Capela Mortuária.-----------------------------------------Ponto Dois – Construção de um parque desportivo num terreno sito à variante a
Rabo de Peixe.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Requalificação e jardinagem do espaço de S. Sebastião.---------------------Ponto Quatro – Alteração ao Código de Postura de Trânsito da Vila de Rabo de
Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Cinco – Habitação desabitada junto ao Polidesportivo da Misericórdia.-----------Ponto Seis – Acordos de Gestão com a Direção Regional da Habitação.-------------------Ponto Sete – Protocolo com a Secretaria Regional do Turismo e Transportes.------------Ponto Oito – 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 comunicou que esteve reunido com o Presidente da
Câmara Municipal da Ribeira Grande, onde, entre outros assuntos, abordou-se o tema
Festival Rubis Gás de Ar Quente da Ribeira Grande. Neste sentido, ficou decidido que,
relativamente às ações a desenvolver em Rabo de Peixe, está programado o seguinte: no
dia dois de julho à noite, o espetáculo night glow, no campo de futebol de Rabo de

Peixe. Trata-se de um espetáculo com música, jogo de luzes e efeitos do queimador dos
balões. Para o dia quatro de julho está previsto o voo cativo, destinado a toda a
comunidade interessada, incluindo crianças e idosos. O Presidente referiu ainda que
ambas as atividades serão gratuitas.-------------------------------------------------------------------Relativamente à nova esquadra da PSP, o Presidente destacou que a Junta de
Freguesia de Rabo de Peixe tem oferecido todas as condições necessárias àquela força
de segurança, para que a Esquadra se mantenha em Rabo de Peixe.------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Ficou aprovado, por unanimidade, a aplicação de uma taxa no valor de
quarenta euros, a ser cobrada aquando da utilização da Capela Mortuária da Divina
Misericórdia, por cada funeral e por um período experimental de seis meses. Este valor,
na opinião dos presentes, é legítimo e não muito discrepante do anterior valor cobrado
pela utilização da Ermida de São Sebastião, que era de trinta e cinco euros. Porém, a
aplicação da referida taxa apenas terá efeito, após a sua aprovação, em sede de
Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Foi redigido um documento que será, posteriormente enviado à
Secretaria Regional de Turismo e Transportes, por forma a solicitar a avaliação da
viabilidade da construção de um polidesportivo num terreno sito à variante a Rabo de
Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – No seguimento da última reunião ordinária, ficou decidido que o local
adequado para a construção de um jardim/espaço de lazer, para posterior Homenagem
ao senhor Manuel Francisco Soares, será numa moradia em ruínas, propriedade desta
Junta de Freguesia, sita à estrada regional, concretamente a primeira à direita, no sentido
nascente/poente, ficando o mesmo a aguardar pela aprovação da Assembleia de
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Ficou aprovado, por unanimidade, propor à Assembleia de
Freguesia e, posteriormente, à Câmara Municipal da Ribeira Grande a alteração ao
Código de Postura de Trânsito da Vila de Rabo de Peixe, concretamente no que se
refere ao sentido da Rua de São Sebastião. A proposta visa a interdição provisória de
trânsito em ambos os sentidos, com exceção a moradores. Esta é, pois, uma medida
preventiva, dada a situação da agressiva erosão a que a costa está a ser alvo.-------------------Ponto Cinco – O presidente tomou a palavra para esclarecer que, no âmbito do
processo da transferência da Polícia de Segurança Pública para a nova esquadra, coube a
esta Junta de Freguesia garantir um espaço à Santa Casa da Misericórdia da Ribeira

Grande, onde se possam assegurar alguns dos seus serviços, outrora executados no
espaço agora destinado à PSP. Ficou aprovado, por unanimidade, a cedência de
ocupação da habitação devoluta junto ao Polidesportivo da Misericórdia à referida Santa
Casa. Por conseguinte, a solução encontrada apenas terá efeito após deliberação da
Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – Neste ponto da ordem de trabalhos, foram analisados alguns casos de
habitação degradada, para possíveis acordos de Gestão com a Direção Regional da
Habitação.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Sete – Dada a impossibilidade da Secretaria Regional do Turismo e
Transportes atribuir verbas diretamente para a Filarmónica Progresso do Norte, ficou
aprovado, por unanimidade, a intervenção desta Junta de Freguesia. Neste sentido, esta
autarquia solicitará à Assembleia de Freguesia a autorização para a celebração de um
protocolo com a referida Secretaria Regional, por forma a atribuir as verbas à referida
filarmónica.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Oito – O Presidente deu conhecimento do resultado do estudo proposto por
esta Junta de Freguesia ao Laboratório Regional de Engenharia Civil, o qual
demonstrou que se trata de uma zona segura.--------------------------------------------------------Por fim, apurou-se que, nesta autarquia, colaboram sessenta funcionários ocupantes
do Programa FIOS e sete elementos do Programa Recuperar. No entanto, aguarda-se
pela abertura do Programa PROSA para a integração de mais elementos.-----------------------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.-------------------------------------------------------------------------------------

