Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
VINTE E OITO DO MÊS DE MARÇO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO
-------- Aos vinte e oito dias do mês de março 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 março pela
Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------------------------- 1)Limpeza de lixo nos miradouros da Freguesia, Sanitários públicos,
espaços públicos e jardins; ------------------------------------------------------------------------- 2) Limpeza da Vereda da Rocha Alta;------------------------------------------------- 3) Limpeza das Veredas do Sapateiro, da Eirinha e do Fundinho no
sítio da Eirinha;-------------------------------------------------------------------------------------------- 4) Limpeza da Vereda da Pereira no sítio com o mesmo nome;
-------- 5) Limpeza da Vereda da Covinha no sítio do Lombo do Moleiro;
-------- 6)Corte de um eucalipto derrubado sobre a Vereda do Cabo do
Lombo e desobstrução da mesma no sítio do Lombo do Moleiro, em
colaboração com a Câmara Municipal da Ribeira Brava;----------------------------- 7) Início da reparação da Levada de rega no sítio da Travessa de
Baixo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8) Procedeu-se à limpeza do Caminho da Ribeira da Achada,
Tubo da Encumeada e Caminho Real da Encumeada a pedido da
organização do evento Madeira International Ultra Trail (MIUT).
------ Segunda Deliberação:----------------------------------------------------------- Para cumprimento do estipulado na alínea e) do número um do
artigo dezasseis da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de
doze de Setembro, a Junta de Freguesia de Serra de Água, decidiu, por
Acta nº3/2018

Página 1

Rubricas
Presidente
_________
Secretário
_________
Tesoureiro
________

Junta de Freguesia de Serra de Água

unanimidade, aprovar o Relatório de Actividades e a Conta de
Execução Orçamental, bem como, o Inventário de todos os bens,
direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, relativos ao
ano económico de dois mil e dezassete.
-------- No que respeita à Receita, a Junta de Freguesia de Serra de
Água, teve o total de Recebimentos de setenta mil, duzentos e treze
euros e dez cêntimos;--------------------------------------------------------------------------------- No que concerne à Despesa, esta Junta de Freguesia, despendeu
um total, de cinquenta e oito mil, cinquenta e um euros e noventa e
cinco cêntimos, relativo a Despesas Correntes: dezasseis mil, seiscentos e
dezassete euros e sessenta e um cêntimos, de Despesas de Capital. ------------- Em Operações Extra-orçamentais, Operações de Tesouraria o
movimento anual de débito/crédito foi de quatro mil oitocentos e trinta
e seis euros e quarenta cêntimos, havendo um saldo credor de cem
euros, que transita para a gerência seguinte. --------------------------------------------- Nos termos da alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, a
Junta de Freguesia de Serra de Água, deliberou por unanimidade
aprovar a Segunda Modificação às Grandes Opções do Plano e a
primeira Revisão ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito, a
submeter à apreciação do Órgão Deliberativo da Freguesia, tendo em
vista a sua aprovação e cuja Revisão da Receita consiste no seguinte: --------- Primeiro – Na receita: A inclusão do Saldo da Gerência Anterior e
na Posse do Serviço, no valor de, dezoito mil, duzentos e oitenta e
quatro euros e trinta e dois cêntimos, que foram inseridos na rubrica
dezasseis, zero, um, zero, um;----------------------------------------------------------------------- Segundo – A anulação da verba inscrita na rubrica, zero, cinco,
zero, dois, zero, um, zero, dois – Depósitos, no valor de vinte e três mil
euros.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terceiro – O reforço da rubrica, zero, seis, zero, cinco, zero, três,
zero um, designada- Municípios, no valor de treze mil, novecentos e
noventa euros ficando a mesma dotada com o valor de catorze mil e
quarenta euros.------------------------------------------------------------------------------------------ A revisão ao orçamento da despesa consistiu nas seguintes
modificações:-------------------------------------------------------------------------------------------- Primeiro- O reforço da rubrica zero, um, zero, dois, um, quatro no
valor de cento e trinta euros, ficando esta dotada com o valor de
quatrocentos e oitenta euros;---------------------------------------------------------------------- Segundo- O reforço da despesa inscrita na rubrica zero, um, zero,
três, zero, cinco, zero, dois, zero, um- Caixa Geral de Aposentações, no
valor de quatrocentos euros.----------------------------------------------------------------------- Terceiro- a anulação da verba inscrita na rubrica zero, dois, zero,
dois, vinte, designada de - Outros trabalhos especializados- no valor de
duzentos euros, ficando esta dotada com o valor de mil e oitocentos
euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quarto- o reforço da dotação da despesa inscrita na rubrica:
zero, quatro, zero, oito, zero, dois, zero, um, designada- Programas
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Ocupacionais, no valor de mil e cem euros ficando esta dotada com o
valor de três mil e quatrocentos euros.--------------------------------------------------------- Quinto- o reforço da dotação da despesa inscrita na rubrica:
zero, sete, zero, um, zero, quatro, zero, um, designada Viadutos,
Arruamentos e Obras Complementares, no valor de nove mil e noventa
e quatro euros, ficando esta dotada com o valor de onze mil, cento e
cinquenta e nove euros e trinta e dois cêntimos.------------------------------------------- Sexto- a diminuição do valor inscrito na rubrica: zero, sete, zero,
um, zero, seis, zero, dois, designada: Outro, no valor de setecentos euros,
ficando a mesma dotada no valor de trezentos euros.--------------------------------- Terceira Deliberação:---------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia aprovou, por unanimidade, a Conta de
Execução Orçamental do ano económico de dois mil e dezassete,
período compreendido entre o dia vinte e um de outubro a trinta e um
de dezembro. O valor total da Receita Orçamental foi de cinco mil,
quatrocentos e vinte e oito euros e oitenta e seis cêntimos.--------------------------- No que se refere às Despesas Orçamentais, a Junta de Freguesia
realizou um total de treze mil euros e vinte e sete cêntimos, sendo doze
mil, duzentos e quarenta e três euros de Despesas Correntes e
setecentos e cinquenta e seis euros e noventa e sete euros de Despesas
de Capital.---------------------------------------------------------------------------------------------- Quarta Deliberação:---------------------------------------------------------- Decidiu-se, por unanimidade, no enquadramento da lei setenta e
cinco, barra dois mil e treze de doze de Setembro, no seu artigo sétimo,
ponto um e dois, apoiar os agricultores na limpeza de algumas levadas
de rega, por esta ser uma classe trabalhadora envelhecida e
fragilizada. Como tal, procedeu-se à reparação, desobstrução e
limpeza das seguintes levadas de rega:------------------------------------------------------- 1) Desobstrução e limpeza da Levada de rega da Vinha-Silva, a
pedido dos regantes.---------------------------------------------------------------------------------- 2) Limpeza da Levada de rega do Boqueirão, também a pedido
dos regantes.------------------------------------------------------------------------------------------- Quinta Deliberação:--------------------------------------------------------- Decidiu-se, por unanimidade, no enquadramento da lei setenta e
cinco, barra dois mil e treze de doze de Setembro, no seu artigo sétimo,
ponto um e dois atribuir meio metro cúbico (0.5m³) de brita para
reparação de uma levada de rega ao Senhor Ernesto Teixeira dos
Santos, residente no Conjunto Habitacional do Poiso, o qual efectuará a
expensas próprias a referida obra.------------------------------------------------------------- Sexta Deliberação:----------------------------------------------------------- Decidiu-se, por unanimidade, no enquadramento da lei número
setenta e cinco, barra dois mil e treze de doze de Setembro, no seu
artigo sétimo, ponto um e dois, solicitar aos Serviços Florestais a limpeza
do Caminho Real demarcado pela Boca da Corrida e a Encumeada
conforme sugerido pela Assembleia de Freguesia. Este percurso Real
tem especial interesse turístico e consiste numa mais-valia para a
freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------Acta nº3/2018
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------ Sétima deliberação:---------------------------------------------------------- Solicitar à Camara Municipal da Ribeira Brava o abate e remoção
de uma árvore de grande porte que ameaça ruir sobre a habitação da
senhora Lúcia Freitas no sítio da Fajã dos Vinháticos conforme o previsto
na lei setenta e cinco, barra dois mil e treze de doze de Setembro, no
seu artigo sétimo, ponto dois, alínea (K)------------------------------------------------------ Oitava deliberação:---------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia de Serra de Água deliberou, por
unanimidade, e de acordo com o estipulado no número nove do artigo
duzentos e quarenta e um da Lei número sete barra dois mil e nove, de
doze de Fevereiro, elaborar e aprovar, o mapa de férias dos seus
trabalhadores, para o ano de dois mil e dezoito. ---------------------------------------- Nona 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 atribuição de menção “ Atestese”aos seguintes requerimentos: ---------------------------------------------------------------- Comprovativo de residência de Florentina Jesus da Silva, natural
da Serra de Água, residente na Vereda da Eira da Moura, N.º8, 9350-333
para fins de apresentação na Associação de Desenvolvimento da
Ribeira Brava, (ADBRAVA).--------------------------------------------------------------------------- Comprovativo de residência de Manuel Benito Figueira da Silva,
natural de Serra de Água, residente em Estrada Regional 104, Nº629, Sítio
da Pedra, com o código postal 9350-327 para fins de renovação da
Licença de Uso e Porte de Arma.----------------------------------------------------------------- Comprovativo de residência de José Cláudio da Silva Pereira,
residente na Estrada Regional 104, Nº39- 9350-330 para fins bancários.----------- Décima 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, aprovar a Conta Corrente
da Receita e da Despesa do mês de março.------------------------------------------------ No referido período a Junta de Freguesia efectivou um valor total
de receita de quarenta e dois euros e quarenta cêntimos;------------------------- --- A despesa, realizada no mesmo período, perfez o total de três mil,
oitocentos e cinquenta e um euros e trinta e oito cêntimos.--------------------------- 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. ---------------------------------------------------------------
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-------- 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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