ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 61/2016
-----Aos vinte e dois dias do mês de março, de dois mil e dezasseis, pelas dezassete
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, da Vogal Anália da Conceição Tavares Sousa e do Vogal Renato
Andrade Moniz. Esteve ausente, por motivos de baixa médica, o Secretário, Carlos
Manuel Amaral Dias, tendo justificado a sua falta.-------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constaram os seguintes temas:----------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Proposta de realização de um projeto SEI para o funcionário Fábio
Benevides.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Candidaturas ao Programa RECUPERAR.-------------------------------------Ponto Três – Construção de parque de estacionamento em frente ao cemitério.----------Ponto Quatro – Proposta de construção de ermida/abrigo em torno da imagem de
Nossa Senhora de Fátima.-------------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Presidente apresentou uma proposta de realização de um projeto SEI
para o funcionário Fábio Benevides, cujo RECUPERAR que encontra-se abrangido está
a terminar. A proposta surge após solicitação e sensibilização do Conselho Executivo da
Escola Básica e Integrada de Rabo de Peixe, instituição a que está afeto, que alerta para
a necessidade da continuidade da colocação deste cidadão. Depois de analisada, a
proposta foi aceite e aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------Ponto Dois – Foi aprovada, por unanimidade, a celebração de contratos com
dezasseis cidadãos, ao abrigo do programa RECUPERAR, sendo que destes, um estará
afeto à área de gestão de contabilidade da Junta de Freguesia.--------------------------------

-----Ponto Três – O Presidente apresentou a resposta positiva ao pedido de parecer
efetuado junto da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, sobre a
viabilização da construção de parque de estacionamento em frente ao cemitério. Dada a
estabilidade geográfica daquela zona de costa, o parecer é positivo.-----------------------------Ponto Quatro – O Presidente apresentou uma proposta de construção de uma
ermida/abrigo em torno da imagem de Nossa Senhora de Fátima, no bairro com o
mesmo nome, reforçando a implementação cada vez maior do culto na freguesia.-------------Ponto Cinco – Foi aprovado, por unanimidade, a preparação e confeção de um
almoço para os romeiros de Rabo de Peixe. O mesmo será servido na Vila de Nordeste.-----Por fim, o Vogal Renato Moniz fez um ponto de situação da preparação das
festividades alusivas à comemoração de mais um aniversário de elevação de Rabo de
Peixe a Vila. Após este momento, procederam-se mais uns trabalhos de preparação das
referidas comemorações.--------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas dezanove 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.-----

