ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 60/2016
-----Aos sete dias do mês de março, 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, da Tesoureira, Joana Azevedo Nunes
e da Vogal Anália da Conceição Tavares Sousa. Estiveram ausentes, por motivos de
saúde e de ordem pessoal, respetivamente, o Secretário, Carlos Manuel Amaral Dias e o
Vogal Renato Andrade Moniz, tendo justificado as suas faltas.-----------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Período antes da ordem do dia------------------------------------------------------------------a) Leitura da correspondência.-----------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Covato.-------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Estacionamento e fluidez do trânsito junto à Escola D. Paulo José
Tavares.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Três – Voto de pesar sobre falecimento de Heitor Sousa.----------------------------Ponto Quatro – Revisão de orçamento.---------------------------------------------------------Ponto Cinco – Intervenção de proteção e requalificação costeira na Rua de S.
Sebastião.--------------------------------------------------------------------------------------------------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) Leitura da correspondência – O Presidente acusou a receção de um pedido da
Comissão de Festas da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, para colaboração na
realização de um arraial de encerramento de ano letivo. Ficou aprovado agendar uma
reunião junto da referida comissão.--------------------------------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O cidadão Agostinho Vieira, residente na Rua Casanova, número

vinte e oito, fez chegar a esta Mesa um pedido para a concessão perpétua do covato
número setecentos e oitenta e nove, onde se encontra sepultada a sua falecida esposa,
Maria de Jesus Terceira Andrade. Ficou decidido, por unanimidade, conceder o mesmo
pela taxa em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Um grupo de pais dos alunos da Escola D. Paulo José Tavares fez
chegar a esta Mesa uma reclamação relativa à situação do estacionamento de viaturas e
circulação de trânsito, junto à referida escola. A situação é, na opinião dos presentes,
considerada caótica, nomeadamente nos períodos de entrada e saída da escola. Após o
assunto ter sido analisado, ficou decidido solicitar um parecer à Camara Municipal,
sobre alternativa considerada mais viável, de modo a evitar os congestionamentos que
se verificam atualmente no local.----------------------------------------------------------------------Ponto Três – Foi aprovado por unanimidade a elaboração de um Voto de pesar,
sobre falecimento de Heitor Sousa e que deverá ser enviado à família, à comunicação
social e posteriormente à próxima sessão de Assembleia de Freguesia.--------------------------Ponto Quatro – A Tesoureira explicou que existe a necessidade de se proceder a
uma revisão de orçamento, para submeter a aprovação na próxima Assembleia de
Freguesia, criando uma rúbrica para candidatura a fundos comunitários, uma vez que há
lugar ao pagamento de IVA de qualquer candidatura a ser submetida e aprovada.
Procederam-se, desta forma, aos trabalhos de revisão orçamental.-------------------------------Ponto Cinco – O tema Rua de S. Sebastião foi, de novo, discutido em reunião de
executivo. Desta vez, ficou bem patente a intenção de todos os presentes em pressionar
as entidades competentes, nomeadamente o Governo Regional, para que proceda à
intervenção rápida de proteção e requalificação costeira.------------------------------------------Ponto Seis – No último ponto da ordem do dia, procedeu-se à marcação de reunião
alargada com todos os parceiros ligados à problemática da toxicodependência, para o
próximo dia dezoito de março.-------------------------------------------------------------------------Por fim, aprovou-se, por unanimidade, a preparação uma equipa para confecionar e
servir um almoço a todos os romeiros de Rabo de Peixe.------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas 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.------------------------------------------------------------------------------------------

