ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 53/2015
-----Aos vinte e quatro dias do mês de novembro, de dois mil e quinze, pelas dezanove
horas e trinta minutos, 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 – Celebração de contrato interadministrativo de delegação de
competências com a Câmara Municipal da Ribeira Grande.---------------------------------------Ponto Dois – Conclusão dos trabalhos de preparação do Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis.------------------------------------------------------Ponto Três – Alteração da tabela de taxas.-----------------------------------------------------Ponto Quatro – 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 informou que esteve presente num encontro com o
sindicalista Liberato Fernandes, onde se fez um balanço ao setor da pesca. Do encontro
surgiu a hipótese da criação de uma nova associação de pescas, em que congrega todos
os intervenientes da atividade piscatória.-------------------------------------------------------------Também, nestes últimos dias, manteve uma reunião com a Dra. Marília Almeida,
chefe de divisão do Instituto da Ação Social da Ribeira Grande, onde foram definidas
estratégias sociais, nomeadamente na gestão dos fornos comunitários, que serão
construídos por esta Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------Ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------

-----Ponto Um – Foi aprovado por unanimidade a celebração de um contrato
interadministrativo de delegação de competências entre esta Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal da Ribeira Grande, no valor de cento e cinquenta mil euros, com
vista a recuperação dos vários espaços verdes, já referenciados em reuniões internas
ordinárias anteriores. O contrato entre as partes envolvidas visa, sobretudo, a promoção
da coesão territorial, a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e a
racionalização dos recursos disponíveis. Ao abrigo do presente protocolo, serão
requalificados: o largo da Cooperativa Rabopeixense, a avenida do Combatentes do
Ultramar, a Alameda 25 de Abril, o Largo da Vila, a rua de São Paulo, a avenida da
Autonomia, a rua Afonso Maria Tavares, a rua Nossa Senhora de Fátima (entrada para o
Bairro) e o Largo do Charco. Os trabalhos interventivos ficarão a cargo desta Junta de
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Procedeu-se aos trabalhos conclusivos do Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de dois mil e dezasseis.------------------------------------------------------Em termos gerais, a proposta do referido Plano, que deverá ser apresentado à
Assembleia de Freguesia, prossegue e concretiza uma linha de orientação estratégica,
centrada nas pessoas e na procura contínua de respostas que contribuam para melhorar a
realidade quotidiana de Rabo de Peixe.---------------------------------------------------------------Quanto ao Orçamento, pretende-se manter a orientação orçamental definida por este
executivo, desde que tomou posse, baseada no esforço de contenção da despesa,
consolidando a sustentabilidade da autarquia, sem negligenciar os serviços prestados à
população, de uma forma rigorosa e competente na gestão dos dinheiros públicos. -----------Assim, as linhas de orientação e de ação prioritária a desenvolver no próximo ano
são: as infraestruturas e conservação dos espaços públicos; a ação social; a educação e
formação; o desporto, cultura e juventude; a habitação degradada; o meio ambiente e o
turismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Após ter sido debatido o tema, o Executivo considerou importante
proceder a uma redução de preço das Certidões de Fotocópia autenticada, para quatro
euros, de modo a ir ao encontro das necessidades dos cidadãos.----------------------------------Ponto Quatro – Finalmente, o arquiteto João Rebelo Costa, a convite deste
Executivo, deu entrada na presente na reunião, onde apresentou um esboço do projeto
de valorização do adro da Ermida de Nossa Senhora do Rosário. A referida
requalificação nasce da vontade deste Executivo em dignificar vários espaços públicos,
dando uma nova imagem da Vila. Na opinião dos presentes, trata-se de um espaço

nobre, onde existe um miradouro mesmo no centro da Vila, embora muita gente o
desconheça, mas que irá fazer parte do roteiro turístico que se encontra em curso.------------Contudo, ficou aprovado, por unanimidade, antes da sua aprovação, promover uma
sessão pública, de modo a ouvir a opinião das pessoas.--------------------------------------------Ainda neste ponto da ordem do dia, o Vogal Renato Moniz fez o balanço da
preparação do programa festivo do Natal, onde fez especial destaque para a novidade
deste ano, o Jardim Magia do Natal, que decorrerá no quintal afeto ao imóvel sito na rua
do Rosário, número nove.-------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e três 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.-----

