Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NÚMERO NOVE DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
TRINTA DE SETEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS
-------- Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezasseis,
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 Setembro: ---------------------------------- 1º - Ações de Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia,
Sanitários públicos, espaços públicos, jardins, entre outros; ---------------------------- 2º - Limpeza nos Sítios do Achada dos Aparícios e Lombo do
Moleiro - Veredas e Estradas; ---------------------------------------------------------------------- 3º - Regularização de alguns “buracos” na Estrada do Lombo,
principalmente na curva junto à garagem do Júlio; ------------------------------------- 4º - Colocação e fixação de um tubo de 180, com 9 metros, atrás
da casa da Sr.ª Teresinha (Estrada do Lombo), para evitar que as águas
pluviais entrem para a sua habitação; -------------------------------------------------------- 5º - Construção de muro de contenção de terras na Vereda do
Pomar, com cerca de 12 metros por 0,30 cm (junto ao Córrego do
Pomar); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6º - Consolidação de várias pedras, atrás da casa do Sr. João
Jorge, que ofereciam risco de queda; --------------------------------------------------------- 7º - Colocação e fixação de um tubo de 200, com cerca de 8
metros e requalificação da Vereda, em frente a casa da Sr.ª Madalena,
na Eira da Moura; -------------------------------------------------------------------------------------- 8º - Construção de muro de contenção de Terras, com cerca de
8x0,40 metros, na entrada da Vereda do Pinheiro; --------------------------------Acta nº9/2016

Página 1

Rubricas
Presidente
_________
Secretário
_________
Tesoureiro
________

Junta de Freguesia de Serra de Água

-------- 9º - Construção de muro de contenção de terras, com cerca de
12x1 metros, na Vereda do Pinheiro, por cima do Lombo da Bica (antes
da casa da “Bonita”); -------------------------------------------------------------------------------- 10º - Corte de árvores que obstruíam a passagem de pessoas, no
córrego, junto à casa do “Batista”, na Eira da Moura; ----------------------------------- Foram igualmente transmitidas as iniciativas levadas a cabo pelo
Sr. Presidente da Junta ao serviço da mesma: --------------------------------------------- 1º - Encaminhamento para a Câmara Municipal da Ribeira Brava
de documento sobre a necessidade de reposição da sinalética no
entroncamento do Pomar; ------------------------------------------------------------------------- 2º - Solicitação à ARM de um contentor de lixo para a nova
estrada do Passal (lombo do “Rato”); ---------------------------------------------------------- 3º - Entrega aos Encarregados e Fiscais (que estão no terreno) da
obra de Canalização da Ribeira, do documento - já anteriormente
enviado e entregue aos responsáveis da obra - das acessibilidades,
levadas, pontes, entre outras recomendações, em relação à mesma; -------- Segunda Deliberação: ----------------------------------------------------------------------- A Junta decidiu, 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 Diamantino Joel Gomes de Freitas, residente em Estrada
Regional 104, Vereda da Travessa, nº 206, para fins bancários. ---------------------- De Laura Sofia Pestana Gouveia, residente em Vereda da Terra
Grande CCI 102, para fins de obtenção de bolsa de Estudo. ----------------------- De Ernesto dos Santos Pestana, residente em Estrada Regional 105CCI 103 para fins escolares. ------------------------------------------------------------------------ De Noémi Irene Freitas Gouveia, residente em Estrada do Lombo
do Moleiro nº 81, para fins bancários. ---------------------------------------------------------- De Rogério Gonçalves, residente em Estrada da Rocha Alta, CCI
101, para fins de pensão social. ------------------------------------------------------------------ De Manuel Pereira dos Santos, residente em Estrada da Fajã dos
Vinhaticos, nº 39, para fins de Segurança Social. ------------------------------------------ De Cecília de Jesus, residente em Estrada Regional nº 104, nº 373,
para fins de Segurança Social. ------------------------------------------------------------------ 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 Setembro de dois mil e dezasseis,
no valor total de quatro mil duzentos e vinte e cinco euros e setenta e
sete cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------Acta nº9/2016
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-------- A Receita arrecadada no mesmo período, perfez o total de
quinhentos e nove euros e oitenta e sete cêntimos, proveniente de: ---------- Operações Extra-Orçamentais - Operações de Tesouraria - o valor
de trezentos e setenta e nove euros e setenta e sete cêntimos. ------------- Receita Cobrada Directamente pela Junta, teve o valor de cento
e trinta euros e dez cêntimos. ------------------------------------------------------ ------ 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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