ATA DA REUNIÃO INTERNA ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 64/2016
-----Aos vinte dias do mês de abril, 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 – Adenda – Alteração Apoio Social.------------------------------------------------Ponto Dois – Constituição de um fundo de maneio.-------------------------------------------Ponto Três – Programa para as comemorações do décimo segundo aniversário de
elevação de Rabo de Peixe a Vila.---------------------------------------------------------------------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 terminaram as obras de instalação de
eletricidade, de piso novo e de relva no cemitério. Disse, também, que esteve presente
numa sessão de apresentação do projeto para a escola Dr. Rui Galvão de Carvalho,
donde concluiu que a obra prevê a construção de uma nova escola de raiz.---------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – O Presidente da Junta de Freguesia começou por informar que a nova
empresa de gestão fez uma chamada de atenção para a necessidade de se criar uma
adenda ao Regulamento do Apoio às Actividades de Carácter Social, Cultural,
Desportivo e Desportivo e Recreativo da Vila de Rabo de Peixe. A Tesoureira explicou
que a Junta de Freguesia trabalha em parceria com outras entidades de apoio social, de

forma a analisarem cada caso com maior rigor para que não se verifique sobreposição
de apoios para o mesmo pedido. Referiu, ainda, que ao colocarem esta adenda ficam a
possuir uma justificação legal para poderem amparar as famílias nas suas carências
sociais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Procederam-se, de seguida os trabalhos de análise e realização da referida adenda,
ficando, porém a aguardar pela aprovação da Assembleia de Freguesia.------------------------Ponto Dois – O Presidente apresentou uma dificuldade que tem sentido ao longo do
mandato, relativa à autonomia financeira para a resolução de necessidades inadiáveis.
Neste sentido, foi aprovado por unanimidade apresentar à Assembleia de Freguesia um
pedido de constituição de um fundo de maneio, no valor de duzentos euros, destinados a
algumas situações de necessidade inadiáveis.--------------------------------------------------------Ponto Três – Ficou acautelado a realização do seguinte programa para as
comemorações do décimo segundo aniversário de elevação de Rabo de Peixe a Vila:
para o dia vinte e um, fórum sobre empreendorismo, a realizar na sede desta Junta de
Freguesia; dia vinte e três, torneio de futebol, no campo B. Jesus; dia vinte e cinco,
inauguração da Casa de Apoio ao Pescador e da nova sede da Associação Sentinela dos
Sonhos, ambas na rua do Pires; pelas catorze horas, sessão solene no Cineteatro
Miramar, com exposição dos projetos de requalificação de alguns espaços verdes e onde
se prestará homenagem ao imigrante do ano (Sr. José Mourato) e aos empresários
Rabopeixenses, com vinte e cinco ou mais anos de atividade profissional; pelas
dezasseis horas, haverá lugar ao desfile etnográfico, percorrendo as ruas do Rosário e
Tavares Torres. As festividades encerrarão às vinte e uma horas, com um serão musical
a cargo do agrupamento local “Fenix”.---------------------------------------------------------------O vogal Renato Moniz relembrou, ainda, que, no dia vinte e cinco, decorrerá o
concurso “Varandas, janelas e portas – Viveres e vivências do nosso concelho”, onde a
população elegerá a varanda, janela ou porta melhor decorada. Para o efeito, foi
aprovada uma distinção honrosa tanto ao premiado do concurso anterior, como para o
melhor carro alegórico.----------------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – O Presidente expus que foi contatado por um grupo de antigos
alunos que pretendem realizar uma homenagem, no cemitério, ao Dr. Rui Galvão de
Carvalho, por ocasião do vigésimo quinto aniversário do seu falecimento. Ficou
aprovado, por unanimidade, a total colaboração desta Junta de Freguesia na referida
homenagem.----------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, discutiu-se algumas ideias para a construção de um parque de

estacionamento na Avenida D. Paulo José Tavares, afim de se criar um projeto para ser
apresentado ao Governo Regional, entidade detentora do espaço.--------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas 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.-----

