Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NÚMERO SETE DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
VINTE E NOVE DE JULHO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS
-------- Aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e
dezasseis, reuniu, Ordinariamente, a Junta de Freguesia de Serra de
Água, no edifício da sua Sede, à Rua Dr. Jordão Faria Paulino - onde se
encontravam presentes o (as) 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 nos termos do número um do artigo vigésimo da Lei numero 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: ------------------------------------------------------------------------ Foram enumerados pela Junta de Freguesia os trabalhos
realizados, pela mesma, durante o mês de Julho: --------------------------------------- 1º - Ações de Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia,
Sanitários públicos, espaços públicos, jardins, entre outros; --------------------------- 2º - Corte de vegetação (arvores e arbustos) que estavam a
obstruir a estrada Dr. Jordão Faria Paulino e Luís Teotónio; ----------------------------- 3º - Limpeza da Estrada do Pinheiro e Terra Grande; ---------------------------- 4º - Requalificação da Travessa do Poços. Com construção de
muralhas de suporte das terras (8x1m) e vereda (12x1,2m) numa
extensão de 25 metros e Vereda e levada em cerca de 30 metros; --------------- 5º - Limpeza dos Corgos da Fajã dos Vinháticos (por baixo da
casa do Jacinto) e do Pomar por cima do Aldeamento do Poiso; ----------------- 6º - Fixação da varanda do Passal (Câmara Municipal fez a
varanda e a Junta fixou a mesma) com cerca de 20 metros; ------------------------ 7º - Limpeza da Vereda dos Lestes, Passagem aérea em frente ao
Pavilhão (ribeira) e Estradas da Pereira; ------------------------------------------------------- 8º - Cedência de Viga em ferro para os regantes do Levada da
Laje (Ribeiro ao lado do terreno do Adãozinho); -----------------------------------
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-------- 9º - Cedência de 48 metros de tubo (de 110) para a levada do
Passal; 100 metros de tubo (de 90) para a Levada de cima do Caminho
Mateus; 18 metros de tubo (de 125) para a Levada da Pereira; --------------------- Foram igualmente transmitidos as tarefas desempenhadas pela
Junta ao serviço da mesma: ----------------------------------------------------------------------- 1º - Participação no Dia da Freguesia da Tabua; --------------------------------- 2º -Desenvolvimento da Campanha de Vacinação, Identificação,
Registo e Licenciamento de Cães e Gatos, organizada pela Câmara
Municipal da Ribeira Brava e um Consultório Veterinário, na Praceta da
Serra de Água, no dia dezasseis do corrente mês e ano; ----- Segunda Deliberação: ----------------------------------------------------------------------- A Junta decide, por unanimidade, 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”- aos seguintes requerimentos:
-------- De Bernardino Francisco Teixeira, residente em Vereda da Ladeira
de Cima, número três da Laje, para ser presente as Autoridades
curaçalinas.
--------------------------------------------------------------------------------------- De Maria Suse Abreu Santos, residente em Estrada Regional
número cento e quatro, para fins de requerer a pensão de invalidez. ------------ De Filipe Ramos Caldeira, residente em Terra Grande, para fins
escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------------- De Rodrigo Gouveia da Silva, residente em Caminho do Lombo,
número dezanove, para fins escolares. -------------------------------------------------------- De Ana Maria Andrade Gonçalves, residente em Fajã dos
Vinhaticos, número dezasseis, para fins de mobilidade. ------------------------------- 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
barra dois mil e treze de doze de Setembro, autorizar o pagamento das
despesas realizadas durante o mês de Julho de dois mil e dezasseis no
valor total sete mil cento e oitenta euros e trinta e cinco cêntimos. ---------------- A Receita arrecadada no mesmo período, perfez o total de
dezanove mil oitocentos e quarenta e nove euros e noventa e três
cêntimos, proveniente de: -------------------------------------------------------------------------- Fundo de Financiamento das Freguesias: o valor de catorze mil
duzentos e cinquenta e quatro euros. ---------------------------------------------------------- Câmara Municipal da Ribeira Brava, o valor de cinco mil duzentos
e sessenta e cinco euros e cinco cêntimos. -------------------------------------------------- Receita proveniente de eleições, o valor de trinta e dois euros e
onze cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------

Acta nº7/2016

Página 2

Rubricas
Presidente
_________
Secretário
_________
Tesoureiro
________

Junta de Freguesia de Serra de Água

-------- Arrecadada directamente, pela Junta, o valor de trinta e oito
euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria o valor de trezentos e sessenta euros e
setenta e sete cêntimos. ----------------------------------------------------------------------- Quarta Deliberação: ---------------------------------------------------------Para cumprimento do preceituado na Lei número dezoito barra dois
mil e dezasseis, de vinte de Junho, que alterou o artigo 105º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas - a Lei trinta e cinco barra dois mil e
catorze, de vinte de Junho - relativamente ao Horário de Trabalho de
quarenta, para trinta e cinco horas semanais, dos trabalhadores em
funções públicas, a Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade,
alterar e aprovar o Mapa com o novo horário para os trabalhadores
que tem ao seu serviço. ----------------------------------------------------------------------------- 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 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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