ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 57/2016
-----Aos vinte e oito 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) Leitura da correspondência.-----------------------------------------------------------------b) Informações.-------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Novas candidaturas ao programa RECUPERAR.------------------------------Ponto Dois – Protocolo de apoio a Impérios e Bandeiras e a outras associações e
instituições recreativas, desportivas e culturais de Rabo de Peixe.--------------------------------Ponto Três – Corso Carnavalesco.---------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Sede para Sentinela de Sonhos.-----------------------------------------------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) Leitura da correspondência – O Secretário acusou a receção de um inquérito,
da autoria da Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial,
através do Serviço Regional de Estatística dos Açores, cujo assunto é designado por
“Carta de Equipamentos e Serviços de Apoio à População (CESAP)”. O mesmo
documento refere que o referido inquérito “tem como principal objectivo permitir um
levantamento à escala da freguesia de uma rede de equipamentos colectivos (públicos e
privados) que servem as populações”. O documento será preenchido e reencaminhado,
conforme as indicações que o próprio indica.----------------------------------------------------

-----b) Informações – O Presidente anunciou que esteve, juntamente com a Tesoureira,
reunido com os responsáveis pela empresa de contabilidade Global Soft, a fim de se
discutir e definir o processo de recuperação contabilística do ano de dois mil e quinze,
conforme informação chegada a esta Mesa, que define o próximo mês de abril como
prazo para a conclusão do mesmo.---------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Decidiu-se, por unanimidade, apresentar candidatura de mais vinte
colaboradores, ao abrigo do programa ocupacional RECUPERAR. Estas candidaturas
resultam do acordo de gestão interadministrativo, assinado no passado mês de
novembro, entre esta Junta de Freguesia e a Câmara Municipal da Ribeira Grande.-----------Ponto Dois – Decidiu-se proceder à assinatura de protocolos de cooperação e
apoios financeiros aos Impérios e Bandeiras do Divino Espírito Santo e a algumas
associações e instituições locais. Desta forma, a comparticipação financeira para os
Impérios e Bandeiras será no valor de cento e cinquenta euros e de trezentos euros,
respetivamente. Relativamente às instituições e associações, o apoio financeiro será
efetuado em duas fases. Nesta primeira fase serão apoiados: o grupo Vozes Mar do
Norte, com trezentos euros; a Conferência de São Vicente de Paulo de Rabo de Peixe,
com o montante de setecentos e cinquenta euros; o Clube Desportivo de Rabo de Peixe,
no valor de quinhentos euros, mais o pagamento do seguro automóvel das viaturas e a
associação Sentinela de Sonhos, com o valor de quinhentos euros.-------------------------------A assinatura dos protocolos de cooperação e apoios financeiros com as restantes
associações e instituições recreativas, desportivas e culturais de Rabo de Peixe será
realizada no início do segundo semestre.-------------------------------------------------------------Ponto Três – Por decisão da última reunião interna ordinária, foram enviados
convites a todas as escolas de Rabo de Peixe para ingressarem no corso carnavalesco,
que se prevê realizar a cinco de fevereiro. Porém, as escolas convidadas manifestaram
indisponibilidade para participar no evento, ficando, deste modo, sem qualquer efeito.-------Ponto Quatro – Em reuniões anteriores, este executivo aprovou a reabilitação de
uma garagem junto às instalações da fábrica COFACO, imóvel pertencente à Câmara
Municipal da Ribeira Grande, para futuras instalações da associação Sentinela de
Sonhos. Todavia, após a Câmara Municipal ter recuado na intenção de ceder o espaço a
esta Junta de Freguesia, ficou, agora, decido que a recuperação e reabilitação do referido
imóvel deverá ficar a cargo do proprietário do imóvel e não desta Junta de Freguesia.--------Ponto Cinco – Os trabalhos para a instalação de corrente elétrica no cemitério terão

início nos próximos dias. Em virtude destes trabalhos, decidiu-se substituir a calçada
existente nas zonas de passeio pedonal, por joga tradicional (cinza e branca).------------------Foi aprovado que se proceda a uma recolha de orçamentos para a limpeza dos
terrenos envolventes à rua de Toronto, para posterior reencaminhamento à Câmara
Municipal da Ribeira Grande, entidade, no entender desta Junta de Freguesia,
responsável por esta área.-------------------------------------------------------------------------------Deram-se início aos trabalhos de preparação das comemorações do décimo segundo
aniversário de elevação de Rabo de Peixe a vila.----------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e uma horas e
trinta 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.------------------------------------------------------------------------------------------

