ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 56/2016
-----Aos treze dias do mês de janeiro, de dois mil e dezasseis, 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 – Requalificação do piso de algumas artérias deficitárias de Rabo de
Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Sessão pública de apresentação do projeto de requalificação do adro
da ermida de N. Sra. do Rosário.-----------------------------------------------------------------------Ponto Três – Pedidos de apoio.-------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Adenda ao regulamento do apoio às atividades de carácter social,
cultural, desportivo e recreativo da vila de Rabo de Peixe.----------------------------------------Ponto Cinco – Corso Carnavalesco.-------------------------------------------------------------Ponto Seis – 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 começou por felicitar todos os envolvidos na
ornamentação do tapete colorido, ao longo da rua Nossa Senhora de Fátima até à igreja,
no âmbito do acolhimento da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima a Rabo de
Peixe.------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente informou que esteve reunido com a associação de
moradores da Alameda 25 de Abril, onde lhe fizeram chegar um pedido de fecho dos

quintais. O mesmo anunciou que já transmitiu esta preocupação ao Presidente da
Câmara Municipal da Ribeira Grande, que comprometeu-se vedar as laterais (inferiores
e superiores) do quintal, deixando, porém, duas portas de acesso (uma em cada lado),
em que apenas os moradores dos pisos rés-do-chão terão acesso a uma chave.-----------------De acordo com o Presidente, na mesma reunião discutiu-se a disposição dos
contentores de lixo. A mesma associação solicitou a troca dos ecopontos existentes por
contentores de lixo orgânico. A Vogal pediu a palavra e aconselhou que se procure
diligências junto da empresa de recolha seletiva, no sentido de se perceber a atual
dinâmica da separação de resíduos no referido bairro, conselho este que foi prontamente
aceite pelo restante executivo.--------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Presidente recordou o plano de requalificação do piso de algumas
artérias identificadas, elaborado no passado, por este executivo. Neste sentido, o
Presidente anunciou que a Câmara Municipal da Ribeira Grande encontra-se com
disponibilidade para a colocação de um tapete betuminoso numa rua referenciada no
relatado levantamento e no nó de ligação da Estrada Regional à rua das Courelas. Após
analisar as diversas ruas identificadas, concluiu-se que a próxima a requalificar deverá
ser rua das Vinhas, por fazer escoamento de trânsito para a variante a Rabo de Peixe.
Caso sobra algum material, deverá proceder-se à requalificação da rua Foral D. Joana.------No segundo caso, a Junta Freguesia de Rabo de Peixe terá de proceder à remoção da
camada irregular localizada na zona. O Secretário enalteceu mais esta intervenção, pois
a melhoria das estradas fomenta a melhoria da circulação de trânsito.---------------------------Ponto Dois – Ficou aprovado, por unanimidade, convidar toda a população para a
sessão pública de apresentação do projeto de requalificação do adro da ermida de N.
Sra. do Rosário, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia vinte de janeiro, pelas
dezanove horas e trinta minutos. O Presidente relembrou que o espaço circundante à
ermida situada no alto do Rosário tem vindo a apresentar sinais de algum abandono, o
que desrespeita aquele que é, na opinião do executivo desta Junta de Freguesia, um dos
ex-líbris de Rabo de Peixe.-----------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Neste ponto da ordem do dia, o Secretário expôs quatro pedidos de
apoio, que fizeram chegar a esta Mesa. O primeiro pedido provém da Escola Secundária
da Ribeira Grande, mais propriamente de um grupo de dez alunos naturais e residentes
em Rabo de Peixe, que fazem parte de uma turma finalista e que ambicionam
acompanhar os seus colegas numa viagem. Decidiu-se apoiá-los com o valor de cento e

vinte e cinco euros.---------------------------------------------------------------------------------------O segundo pedido mostrado foi das comissões de festas em honra a S. Cecília e N.
Sra. da Conceição, que solicitam um apoio financeiro para a realização das mesmas.
Decidiu-se apoiá-los com o montante de cem euros cada.-----------------------------------------O terceiro pedido chegado a esta mesa foi do grupo de Escoteiros de Rabo de Peixe,
onde pedem um apoio financeiro para a aquisição de novos instrumentos para a fanfarra.
O orçamento apresentado é no valor de quinhentos e quarenta e três euros e trinta e nove
cêntimos. Dado o elevado valor, será agendada uma reunião com os dirigentes do grupo,
afim de se procurar outras soluções, que não o financiamento da totalidade do valor
apresentado.-----------------------------------------------------------------------------------------------O quarto pedido exposto foi da parte da comissão de festas de S. Pedro, da freguesia
da Ribeira Seca, em que solicitam um apoio financeiro para a concretização das
mesmas. Este pedido de apoio não teve qualquer aprovação deste executivo, uma vez
que se trata de um pedido de uma organização fora de Rabo de Peixe. Paralelamente, o
atual executivo encontra-se numa fase de pouca disponibilidade financeira.--------------------Ponto Quatro – Relativamente a este ponto da ordem de trabalhos, o Presidente e a
Tesoureira justificaram a necessidade da realização da adenda Alteração Apoio Social,
por terem sido chamados à atenção desta necessidade pela nova empresa de gestão. A
Tesoureira explicou, ainda, que a Junta de Freguesia trabalha em parceria com outras
entidades de apoio social, de forma a analisarem casa a caso, com o rigor devido, para
que não se verifique sobreposição de apoios para o mesmo pedido. Referiu, ainda, que
ao colocarem esta adenda, este executivo fica com a possibilidade de apresentar uma
justificação legal para poderem amparar as famílias nas suas carências sociais.----------------Por conseguinte, definiu-se a secção IV, intitulada “Programa de apoio a individuais
em carência social”, com os artigos 17º e 18º. O primeiro artigo terá como objetivos:--------O Apoio concedido a individuais em situação de carência será concedido mediante
avaliação da situação individual, consoante apresentação de documentos comprovativos
de rendimentos de todo o agregado familiar.---------------------------------------------------------Os apoios referidos no presente artigo deverão ter caracter excecional, em
referência ao pedido pontual apresentado em atendimento com representante da junta
com poderes delegados.---------------------------------------------------------------------------------Serão apoiadas as despesas associadas com o bem-estar quotidiano e despesas de
saúde, nomeadamente despesas referente ao pagamento da água, da eletricidade, do gás;
das despesas com alimentação ou para suprir carências alimentares graves no imediato;

da aquisição de medicamentos, meios complementares de diagnóstico ou outras
despesas de saúde.---------------------------------------------------------------------------------------O artigo 18º visa assegurar os critérios. Deste modo, terão direito a pedir o apoio
excecional, os cidadãos que se encontrem em situação de emergência social grave e que
reúnam as condições que se seguem, cumulativamente:--------------------------------------------Careçam de habitação na sequência de perda de alojamento por derrocada,
catástrofe, ação de despejo executada por decisão judicial, execução de hipoteca
decorrente de decisão judicial, violência doméstica e cessação de permanência em
estabelecimento coletivo ou estejam em risco elevado e confirmado de perda iminente
da habitação, por impossibilidade de pagamento de renda ou prestação da casa na
sequência de desemprego e ausência do respetivo subsídio, ou diminuição súbita de
rendimentos provenientes do trabalho e/ou prestações sociais;------------------------------------Possuam um rendimento mensal per capita, igual ou inferior a trezentos euros;----------Não beneficiem, através de nenhum membro do seu agregado familiar, de outros
apoios habitacionais ou prestações sociais permanentes ou extraordinários concedidos
para os mesmos fins e pelos mesmos fundamentos, através de outras entidades públicas
ou privadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------Finalmente, os interessados aos pedidos de apoio deverão agendar e realizar
atendimento com Presidente da Junta ou seu representante, apresentar documentos
comprovativos dos seus rendimentos, estando os pedidos sujeitos a serem comprovados
e validados junto dos Serviços de Ação Social de zona e serviços camarários, de modo a
averiguar a real necessidade do pedido apresentado e a não sobreposição de apoios para
o mesmo pedido.-----------------------------------------------------------------------------------------Após a elaboração e aprovação da adenda, o documento deverá ser apresentado à
Assembleia de Freguesia e aguardar pela sua aprovação.------------------------------------------Ponto Cinco – O Vogal Renato Moniz começou por relembrar que há muito que
este executivo ambiciona organizar um corso carnavalesco com as crianças das escolas
de Rabo de Peixe. Neste sentido, ficou decidido, por unanimidade, convidar todas as
escolas de Rabo de Peixe para ingressarem no corso carnavalesco, que se prevê realizar
a cinco de fevereiro.-------------------------------------------------------------------------------------Ponto Seis – A Tesoureira informou que, de acordo com a nova empresa de
contabilidade, a Global Soft, existem algumas anomalias na contabilidade desta
autarquia, mas que já se encontram a ser retificadas.-----------------------------------------------Ficou aprovado a realização de um espetáculo musical, que, acima de tudo, visa

projetar a excelência do trabalho desenvolvido pela Associação Musical Escola de
Música de Rabo de Peixe, que conta com a colaboração de um grupo de alunos da
Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe. Deste modo, decidiu-se, também, convidar a
população em geral para assistir este concerto, a realizar no próximo sábado, dia trinta
de janeiro, pelas vinte horas, no Cineteatro Miramar.-----------------------------------------------O Vogal Renato Moniz apresentou, neste ponto da ordem de trabalhos, à
semelhança dos últimos anos, uma proposta de um grupo de cidadãos Rabopeixenses,
interessados em dinamizar um grupo de cantares, com vista a participar edição deste ano
do Cantar às Estrelas, na Cidade da Ribeira Grande. Ficou decidido, por unanimidade,
que caberá a esta Junta de Freguesia organizar o referido grupo de cantares, para
posterior participação naquela secular tradição Ribeiragrandense.--------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma 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.-----

