Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NÚMERO UM DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
TRINTA E UM DE JANEIRO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZOITO
-------- Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
dezoito, reuniu, ordinariamente, a direcção da Junta de Freguesia de
Serra de Água com a presença dos seus constituintes, designadamente:
Francisco Paulo Pestana, Presidente; Albertina de Jesus Diniz Ferreira,
Secretária e Lígia Diniz Pestana, Tesoureira. A reunião realizou-se no
edifício da Sede da Junta de Freguesia, sito à Rua Dr. Jordão Faria
Paulino, Número doze, nos termos do número um do artigo vigésimo da
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro.
-------- Às dezasseis horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
-------- Deliberações: ------------------------------------------------------------------ Primeira deliberação: ---------------------------------------------------------- Enumerar os trabalhos realizados durante o mês de Janeiro pela
Junta de Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------------- 1) Limpeza de lixo nos miradouros da Freguesia, Sanitários
públicos, espaços públicos e jardins; ----------------------------------------------------------- 2) Limpeza das Vereda do Pico; da Quebrada, da Fajã dos
Vinháticos, da Pousada dos Vinháticos, da Pedra do Fogo, da Terra
Grande, do Lombo, do Fundo, da Vinha-Silva, da Estrada, Vereda e
Caminho da Terra Grande.-------------------------------------------------------------------------- 3) Limpeza da Estrada da Ameixieira até ao Lombo Estêvão.---------------- 4) Limpeza da Praceta e das ruas principais, apoio logístico, antes
e após a realização da IV Mostra da Poncha e do Mel realizada pela
Casa do Povo da Serra de Água.----------------------------------------------------------------- O presidente apresentou algumas iniciativas desenvolvidas pela
Junta de Freguesia durante o mês de janeiro, designadamente:-------------------- Comemoração do Santo Amaro com oferta de um LancheConvívio às crianças da Escola EB1C.PE da Serra de Água nas
instalações da Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------------- Para cumprimento do estipulado no artigo vinte e nove e nos
termos do anexo a que se refere o artigo segundo da lei número trinta e
cinco barra dois mil e catorze, de vinte de Junho, a Junta de Freguesia
de Serra de Água, elaborou e aprovou o mapa de registo dos
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trabalhadores desta Junta, com referência ao dia trinta e um de
dezembro do ano de dois mil e dezassete.------------------------------------------------ Segunda Deliberação: --------------------------------------------------------- Aprovar a norma de controlo interno (NCI) da Junta de Freguesia
da Serra de Água conforme o regulamentado no Decreto de Lei
número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de Setembro
artigo dezasseis alínea (e). ----------------------------------------------------------------------- Terceira Deliberação: --------------------------------------------------------- A Junta decidiu, por unanimidade, e na competência que lhe é
conferida pela alínea rr), do número um do artigo dezasseis da Lei
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro e
nos termos do número dois do artigo trinta e quatro do Decreto-Lei
número cento e trinta e cinco barra dois mil e nove, de vinte e dois de
Abril, alterado pelo Decreto-Lei número setenta e três barra dois mil e
catorze, de treze de Maio, ratificar a decisão do senhor Presidente de
atribuição de despacho favorável e menção “ Ateste-se” aos seguintes
requerimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------ Atestado de residência da senhora, Teresa Maria Canha Pestana
residente no Aldeamento da Serra de Água, Rua Dr. Jordão Faria
Paulino 4/C,9350-323, a ser presente na Segurança Social. ---------------------------- Atestado de residência de, José Miguel Abreu Garcês, residente
na Vereda da Pereira, N.º4, 9350-323 para fins bancários.------------------------------ Atestado de residência de Abigail da Silva Pestana, residente na
Vereda da Eira da Moura N.23, 9350-333 a ser entregue no Centro de
Saúde da Serra de Água.---------------------------------------------------------------------------- Atestado de residência de, Caroline Teixeira Gouveia, residente
na Estrada da Encumeada, nº55, 9350-330, Serra de Água para fins de
prosseguimento de estudos.------------------------------------------------------------------------ Atestado de residência de, Maria Lúcia de Abreu Gouveia,
residente no Caminho da Terra Grande, Nº11, 9350-336, a ser presente
na Conservatória do Registo Civil da Ribeira Brava.--------------------------------------- Quarta Deliberação: --------------------------------------------------------- A Junta decidiu, por unanimidade, ratificar a decisão do seu
Presidente, tomada no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea i) do número um do artigo dezoito, da Lei número setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de Setembro, autorizar o pagamento das
Despesas realizadas durante o mês de Janeiro de dois mil e dezoito, no
valor total de, três mil, quatrocentos e três euros e quarenta e sete
cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- A Receita arrecadada no mesmo período, perfez o total de
catorze mil, oitocentos e oitenta e seis euros e trinta e oito cêntimos,
proveniente de: ----------------------------------------------------------------------------------------- Fundo de Financiamento das Freguesias, o valor de catorze mil,
setecentos e quarenta e um euros e trinta e oito cêntimos; noventa e
nove euros e quarenta cêntimos, proveniente do Imposto Municipal
sobre imóveis, onze euros e trinta cêntimos relativo ao registo e licença
de canídeos; sete euros e trinta e sete cêntimos relativos à reposição
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efectuada pelo trabalhador, Manuel Adriano de Jesus, por subsídio de
refeição auferido indevidamente no mês de dezembro em virtude de
ter apresentado atestado médico; e o valor de trinta e quatro euros
enquadrado na rubrica orçamental - Outros- atestados e confirmações
e ainda trinta cêntimos de fotocópias.--------------------------------------------------------- Quinta Deliberação: ---------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia decidiu, por unanimidade, anuir a
recomendação emanada pela gestão da plataforma (IFREG), a qual
desaconselha a inventariação do bem” Cimento”, por este ser um bem
de desgaste e, pela mesma razão, não poder ser apresentado como
um bem duradouro. ----------------------------------------------------------------------------------- Sexta Deliberação: ---------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia decidiu atribuir dez sacos de cimento ao
Senhor José Correia de Jesus, residente ao sítio da Eirinha para a
construção de degraus de acesso à Vereda do Fundinho ficando a
mão-de-obra à responsabilidade do mesmo, conforme a sua
solicitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ E, não havendo mais nada a tratar, foi pelas dezassete horas,
encerrada a reunião. --------------------------------------------------------------------------------- Para constar se lavrou a presente acta, que depois de lida, foi
aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- Eu, secretária Albertina de Jesus Diniz Ferreira, a elaborei e a
redigi. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente: ____________________________________________
(Francisco Paulo Pestana)
O Secretário: ____________________________________________
(Albertina de Jesus Diniz Ferreira)
O Tesoureiro: ____________________________________________
(Lígia Diniz Pestana)
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