Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NÚMERO UM DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
TRINTA E UM DE JANEIRO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZASSETE
-------- Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e
dezassete, reuniu, Ordinariamente nos termos do número um do artigo
vigésimo da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze
de Setembro - a Junta de Freguesia de Serra de Água, no edifício da
sua Sede, à Rua Dr. Jordão Faria Paulino - onde se encontravam
presentes o senhor(as), Jorge Manuel Faria dos Santos, Maria Cidália
Fernandes de Jesus Pestana e Maria Irene Canha Gomes,
respectivamente, Presidente, Secretária e Tesoureira da Junta. --------------------- Às dezasseis horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
-------- Deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------- Primeira deliberação: ------------------------------------------------------------------------ Foram enumerados pela Junta de Freguesia os trabalhos
realizados, pela mesma, durante o mês de Janeiro: ------------------------------------- 1º - Ações de Recolha de lixo nos miradoiros da Freguesia,
Limpeza e Manutenção dos Sanitários públicos, espaços públicos,
jardins, entre outros; ----------------------------------------------------------------------------------- 2º - Ações de limpeza de derrocadas sobre Estradas e Veredas da
Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3º - Requalificação da Vereda da Beira, na entrada entre a
Vereda da Via Rápida e o Fontenário Público existente na Vereda da
Beira, numa extensão de, aproximadamente, 15 metros; ------------------------------ 4º - Reconstrução da Levada, na entrada da Vereda da Via
Rápida, com a colocação de um tubo de 200, para retirar a água dos
degraus; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5º - Construção de Vereda destruída no 20 de Fevereiro, entre a
casa do Ernestro do Vitor e Norberto do Rato, de forma a ligar a Vereda
da Travessa à Estrada do Passal. Esta foi desviada do seu percurso
normal com o consentimento dos proprietários dos terrenos no local
(Ernestro, Norberto e herdeiros do Sr. António da “Parola”) e tem uma
extensão de 20 metros de Vereda em degraus, muralhas de suporte aos
terrenos e vereda, em cerca de 12 m2; -----------------------------------------------Acta nº1/2017
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-------- 6º - Ações de limpeza e conservação do espaço da III Mostra da
Poncha e do Mel da Serra de água, antes, durante e após o evento
(Lixo, sanitários, apoio logístico, entre outros); ----------------------------------------------- Foram igualmente transmitidas as iniciativas levadas a cabo pelo
Sr. Presidente da Junta ao serviço da mesma: --------------------------------------------- 1º - Comemoração do dia de Santo Amaro com todas as
crianças da Escola EB1/PE da Serra de Água, com oferta de um
pequeno lanche às crianças que se deslocaram a Junta de Freguesia
para cantarem o Santo Amaro; ------------------------------------------------------------------ 2º - Acompanhamento dos trabalhos de canalização da Ribeira
da Pereira, Eirinha e Fajã das Éguas; ------------------------------------------------------------ 3º - Elaboração e Encaminhamento para as entidades
competentes de novas situações por solucionar nas intervenções já
realizadas ao abrigo da Lei de Meios e visitas ao terreno, com os fiscais
do governo para identicar algumas situações já encaminhadas; ---------------- Segunda Deliberação: ----------------------------------------------------------------------- A Junta decidiu, por unanimidade, e na competência que lhe é
conferida pela alínea rr), do numero um do artigo dezasseis da Lei
numero 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
numero 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
ter dado despacho favorável, “ateste-se” – ao seguinte requerimento: -------- De Leonardo Jesus Conceição, residente em Estrada da Fajã dos
Vinhaticos, para fins de bancários. ------------------------------------------------------------- De Francisco Paulino dos Reis, residente na Estrada da Encumeada
nº 386, para fins de ser presente na L ‘ Assurance Retraite.--------------------------- De Dina Patrícia de Abreu Gouveia, de Rosa de Abreu Jesus e
António de Jesus Silva, residentes em Estrada Regional nº 104, nº 383 –
Laje, para fins bancários. ---------------------------------------------------------------------------- De Armando Macedo Marques, Caminho Velho do Poiso, nº 20,
para fins bancários.------------------------------------------------------------------------------------ De Inês de Jesus, residente em Estrada da Fajã dos Vinháticos nº
14, para fins de ser entregue na Segurança Social. --------------------------------------- De Nélia Dina Rodrigues Vicente, residente em Estrada do Lombo
do Moleiro, nº 80, para fins de ser presente à MEO.---------------------------------------- De Andrea Corregedor da Silva, residente em Estrada do Lombo
do Moleiro, CCI 102, para ser presente no Tribunal Judicial da Comarca
da Madeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- De Manuel da Silva Pestana, residente em Estrada do Lombo do
Moleiro, nº 57, para fins de ser presente no Instituto de Conservação da
Natureza da Madeira. -------------------------------------------------------------------------------- Terceira 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 numero setenta e cinco
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barra dois mil e treze, de doze de Setembro, autorizar o pagamento das
Despesas realizadas durante o mês de Janeiro de dois mil e dezassete,
no valor total de sete mil e cinquenta e quatro euros e setenta e seis
cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A Receita arrecadada no mesmo período, perfez o total de
quinze mil e oitenta e cinco euros e setenta e um cêntimos, proveniente
de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fundo de Financiamento das Freguesias o valor de catorze mil,
seiscentos e sessenta e quatro euros. ----------------------------------------------------------- Receita Cobrada Directamente pela Junta, teve o valor de
cinquenta e nove euros e cinquenta cêntimos. -------------------------------------------- Operações Extra-Orçamentais - Operações de Tesouraria - o valor
de trezentos e setenta e dois euros e vinte e um cêntimos. -------------------------- Quarta Deliberação: ----------------------------------------------------------- A Junta de freguesia da Serra de Água, decidiu, por
unanimidade, atribuir um donativo à Casa do Povo da Freguesia de
Serra de Água no valor de setecentos euros, para apoio às actividades
Culturais a realizar no ano corrente, de acordo com as competências
que lhe são conferidas por lei. ------------------------------------------------------------------ Quinta Deliberação. ------------------------------------------------------------ Para cumprimento do estipulado no artigo vinte e nove e nos
termos do anexo a que se refere o artigo segundo da lei numero trinta e
cinco barra dois mil e catorze, de vinte de Junho, (RCTFP), a Junta de
Freguesia de Serra de Água, elaborou e aprovou o mapa de registo dos
trabalhadores desta Junta, com referência ao dia trinta e um de
Dezembro do ano de dois mil e dezasseis. --------------------------------------------------- E, não havendo mais nada a tratar, foi pelas dezassete horas, pelo
Sr.º Presidente, encerrada a reunião. ----------------------------------------------------------- Para constar se lavrou a presente acta, que depois de lida, foi
aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------- Eu, secretária Maria Cidália Fernandes de Jesus Pestana, a
elaborei e a redigi. -----------------------------------------------------------------------------O Presidente: ____________________________________________
(Jorge Manuel Faria dos Santos)
O Secretário: ____________________________________________
(Maria Cidália Fernandes Pestana)
O Tesoureiro: ____________________________________________
(Maria Irene Canha Gomes)
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