Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NÚMERO CINCO DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
TRINTA E UM DE MAIO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS
Aos trinta e um dias do mês de Maio do ano de dois mil e
dezasseis, reuniu ordinariamente a Junta de Freguesia de Serra de
Água, no edifício da sua sede, Rua Dr. Jordão Faria Paulino, os senhores
Jorge Manuel Faria dos Santos, Maria Cidália Fernandes de Jesus
Pestana e Maria Irene Canha Gomes, respectivamente presidente
secretária e tesoureira, nos termos do número um do artigo vigésimo da
Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro.
-------- As dezasseis horas o senhor presidente declarou aberta a reunião.
-------- Deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------- Primeira deliberação: ------------------------------------------------------------------------ Foram transmitidos pela Junta de Freguesia os trabalhos
realizados, pela mesma, durante o mês de Maio: ----------------------------------------- 1º - Acções de Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia, Casas
de banho públicas, espaços públicos, jardins, entre outros; --------------------------- 2º - Desobstrução do “boeiro” de rega na Entrada do Passal e
reconstrução da mesma, com colocação de tampa e grelha; --------------------- 3º - Reconstrução da levada de rega na meia-cana da Estrada
Regional, sitio da Rocha Alta, nas zonas de descarga para os ribeiros,
porque a água de rega não seguia o seu curso normal ao longo da
Estrada Regional;---------------------------------------------------------------------------------------- 4º - Colocação de 2 metros de varanda na Vereda da Boneca,
junto ao Ribeiro da Estrada;------------------------------------------------------------------------- 5º - Desmantelamento de uma cozinha (em chapas metálicas) na
Vereda do Lombo da Bica, que oferecia perigo de queda para a via
pública das chapas de ferro e corte de vegetação que estava a
obstruir a mesma; --------------------------------------------------------------------------------------- 6º - Colaboração da Festa do Espírito Santo da Encumeada,
nomeadamente: na limpeza do espaço antes e após o evento;
reconstrução de varandim danificados; corte, transporte e fixação de
verdes; entre outra;------------------------------------------------------------------------------
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-------- 7º - Reconstrução da levada da Vereda do Terro Negro,
danificada aquando do corte dos pinheiros efectuados com o
Nemátodo do pinheiro (empresa responsável);--------------------------------------------- 8º - Desobstrução de vereda e levada na Ameixieira – levada
abaixo da ponte de madeira;--------------------------------------------------------------------- 9º - Requalificação da levada da Terra Grande (Caminho da
Levada Grande), numa extensão de cerca de 150 metros. 100 metros
apenas no fundo e margens da levada e 50 metros com muralhas de
suporte à mesma (cerca de 25 m2 de muralha);------------------------------------------- 10º - Cedência de 18 metros de tubo (de 110) para a levada da
Travessa do Lombo do Moleiro; 40 metros (de tubo de 90) para a levada
da Vereda da Pereira; 144 metros (tubo de 110) para a levada do
Rochão; 160 metros (de tubo de 90) para a levada da Ribeira de Pico; --------- 11º - Cedência de 200 metros de tubo de 200 para a levada do
Caminho Mateus (Tubos cedidos pela Câmara Municipal aos regantes e
a Junta coordenou os trabalhos de entrega e fixação); ------------------------------- Foram igualmente transmitidos as tarefas desempenhadas pela
Junta ao serviço da mesma: ----------------------------------------------------------------------- 1º - Acompanhamento e fiscalização das obras de canalização
da Ribeira e Ribeiros, nomeadamente no encaminhamento da
destruição da passagem e levada e frente ao pavilhão que foi
parcialmente destruída por uma derrocada; ----------------------------------------------- 2º - Reunião com a empresa que esta a elaborar o PEDU da
Ribeira Brava e por forma a identificar as infra-estruturas a figurarem no
PEDU ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3º - Reuniões de preparação com as assistentes do IHM e por
forma a preparar o evento – Festa dos Vizinhos – Organizada pelo
mesmo e para os aldeamentos do Poiso e Pereira; --------------------------------------- 4º - Participação nas cerimónias comemorativa do dia da
freguesia de Campanário;-------------------------------------------------------------------------- 5º - Divulgação e preparação do curso de voluntariado em
protecção civil a ser ministrado na freguesia e no âmbito do programa
de voluntariado da Cruz Vermelha – Delegação da Madeira; ----------------------- 6º - Condecoração à Sr. Maira Rosa Rita pelos 101 anos de Vida
(entrega de um ramo de flores e uma salva); ----------------------------------------------- 7º - Entrega de apoio financeiro no valor de 200,00 ao CAO
Ribeira Brava e para ajuda na deslocação de duas jovens da nossa
freguesia que vão participar nos Jogos sem Fronteiras para jovens com
necessidades especiais; ------------------------------------------------------------------------------ 8º - Colaboração com a Instituição São Vicente Paulo na
recuperação do sistema eléctrico da cidadã carenciada da freguesia –
Sr. Maria Fatima Quintal Correira – no valor de 350,00 por estar a colocar
em risco a habitação da mesma, assim como a sua própria vida;------------------ 9º - Colaboração com o DGRSP (Direcção Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais) na realização de trabalho comunitários a ser
prestados por dois cidadãos da nossa freguesia (orientação, avalização
e registo de assiduidades dos mesmos e enviar para a DCRSP);-------------Acta nº5/2016
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------ Segunda Deliberação: ----------------------------------------------------------------------- A Junta delibera por unanimidade pela 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 Outubro,
ratificar as seguintes decisões dadas 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 de dois mil e catorze, de treze de Maio, dar
despacho favorável ateste-se aos seguintes requerimentos: ------------------------- De Aldónio Figueira de Sousa, residente em Caminho Mateus,
Entrada 3 porta 2, para ser presente na Escola Profissional de Hotelaria e
Turismo da Madeira (EPMTN). ---------------------------------------------------------------------- De Ivo Javier da Câmara de Jesus, residente em Estrada da Fajã
dos Vinháticos, nº 14, para fins Bancários. ---------------------------------------------------- Cecília Gouveia Luís, residente em Conjunto Habitacional do
Poiso, Impasse do Poiso nº 5, para fins escolares. ---------------------------------------- Terceira Deliberação: ------------------------------------------------------------------------ A Junta deliberou por unanimidade, ratificar a decisão do seu
presidente pela competência que lhe é conferida pela alínea i) do
número um do artigo dezoito da Lei numero setenta e cinco barra dois
mil e treze de doze de Setembro, de autorização de pagamento das
despesas realizadas durante o mês de Maio no valor total de cinco mil
novecentos e oito euros e noventa e três cêntimos. -------------------------------------- A receita arrecadada no mesmo período perfez o total de
seiscentos e sessenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos,
proveniente de: ----------------------------------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria o valor de trezentos e sessenta e sete
euros e setenta e sete cêntimos. ---------------------------------------------------------------- Imposto Municipal sobre Imóveis, o valor de duzentos e oitenta e
dois euros e oitenta e um cêntimos. ------------------------------------------------------------- Arrecadada directamente pela Junta o valor de dezanove euros
e trinta cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------- Quarta Deliberação: ------------------------------------------------------------------------ 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 revisão as Opções do Plano e ao Orçamento do
ano de dois mil e dezasseis, a submeter a apreciação do Órgão
deliberativo da Freguesia, tendo em vista a sua aprovação e cujos
alterações consistem no seguinte: -------------------------------------------------------------- Primeiro – Na receita: Reforço da Rubrica zero seis zero cinco zero
três zero um – Câmara Municipal, de valor oitocentos e setenta e sete
euros e cinquenta e um cêntimos, -------------------------------------------------------------- Segundo – Na despesa: O reforço de oitocentos e setenta e sete
euros e cinquenta e um cêntimos nas rubricas da despesa: rubrica zero
dois zero um quinze – Prémios Condecorações/ofertas, o valor de cem
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euros e na rubrica zero sete zero um zero quatro zero um – Viadutos,
arruamentos e obras complementar (varandas + veredas), o valor de
setecentos e setenta e sete euros e cinquenta e um cêntimos. --------------------- E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião pelas
dezassete horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 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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