Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRINTA
DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZASSETE

-------- Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezassete, 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, nos termos do número um do artigo vigésimo da Lei número
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro.------------------------ O Senhor Presidente iniciou a reunião às dezasseis horas com as
seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------------ Primeira deliberação: ------------------------------------------------------------------------ As ações de limpeza e recolha de lixo nos espaços públicos e
ajardinados da freguesia realizam-se às quintas-feiras com a frequência
semanal; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocasionalmente, sempre que se registem dias ou noites de chuva
intensa, os trabalhadores a prestar funções na Junta de Freguesia
afectos ao programa POT ficam responsáveis por fazer a ronda pelos
sítios da freguesia para levantamento de eventuais estragos e proceder
à limpeza imediata, quando possível. --------------------------------------------------------- Segunda deliberação:__________________________________________
-------- Elencaram-se e discriminaram-se alguns trabalhos realizados pela
Junta de Freguesia durante o mês de Novembro, tais como: -------------------------a) Limpeza e recolha de lixo dos locais públicos e dos miradouros
da freguesia, desde o Sítio do Pinheiro até à Encumeada e Lombo do
Mouro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ b)Limpeza dos sanitários públicos e jardins; ----------------------------------------- c) Limpeza do adro da igreja e das ruas Dr. Jordão Faria Paulino e
Luís Teotónio; -------------------------------------------------------------------------------------------- d) Limpeza do caminho do Pinheiro; -------------------------------------------------- e) Limpeza da valeta da estrada da Eira da Moura; ---------------------------- f)Limpeza da Vereda da Escola da Eira da Moura; ------------------------------ g) Pulverização, com herbicida biológico, da rua Luís Teotónio e
da Vereda do Lombo; -----------------------------------------------------------------------Acta nº3/2017
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-------- h) Limpeza do ribeiro no sítio da Pedra junto à casa do Sr. José
Ferreiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- i) Construção dos pontões de suporte à futura ponte sobre o
ribeiro do Terro Negro no Sítio da Pedra; ------------------------------------------------------ j)Distribuição de raticida por todas as localidades da freguesia.------------ k)Construção de um muro de suporte à Levada Nova em pedra
emparelhada na localidade da Ribeira de Pico junto ao terreno do Sr.
Júlio; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- l)Reparação de uma parte da vereda e da levada do sítio da
Pedra junto à casa do Sr. João Domingos; --------------------------------------------------- m)Reparação de uma parte da Levada da Eira da Moura junto à
paragem de autocarros da Eira da Moura; -------------------------------------------------- n)Limpeza e arrumação da arrecadação da Junta de Freguesia
no parque de estacionamento da praceta. ------------------------------------------------ o) Início da construção da levada de rega sobre a muralha no
sítio da Laje junto à casa do Sr. Henrique.----------------------------------------------------Terceira deliberação: ---------------------------------------------------------- Aprovou-se, por unanimidade, oferecer às crianças da Escola EB1
C.PE da Serra de Água uma prenda de Natal --------------------------------------------- Quarta deliberação: ----------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia elaborou e aprovou, por unanimidade, o
programa das comemorações do tricentésimo quadragésimo primeiro
aniversário da Freguesia da Serra de Água e da Paróquia cujo panfleto
de divulgação da efeméride e do seu programa será anexado a esta
ata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinta deliberação: ---------------------------------------------------------- Aprovou-se, por unanimidade, a decisão de aquisição pela Junta
de Freguesia de um martelo (Bosch 6BH2-26RE) para as obras que a
mesma realiza e que será adquirido pelo orçamento mais conveniente.
------ Sexta 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, “ateste-se” – aos seguintes
requerimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------ Atestado comprovativo de residência requerido por João Manuel
Gil Pestana para fins bancários; ----------------------------------------------------------------- Atestado comprovativo de residência requerido por Elisa Pita dos
Santos Paulino a ser entregue no Hotel Encumeada; ----------------------------------- Atestado comprovativo de residência requerido por Armando da
Silva de Abreu Pestana para fins de complemento de subsídio para a
terceira idade; ------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Atestado comprovativo de composição do agregado familiar
requerido por Jenny Silva Freitas para fins escolares; ------------------------------------ Atestado comprovativo de composição do agregado familiar
requerido por Idalina Andrade Gouveia para fins escolares; ------------------------- Atestado comprovativo de composição do agregado familiar
requerido por Noemi Irene de Freitas Gouveia para fins bancários. -------------- Sétima 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 outubro, autorizar o pagamento das
despesas realizadas durante o mês de novembro de, dois mil e
dezassete, no valor total de, cinco mil, oitocentos e sessenta e seis euros
e trinta e sete cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------- Relativamente a operações de tesouraria, o Documento Resumo
da Relação de Despesa efetuada entre o dia, um, de novembro e o
dia, dezassete, do mesmo mês de, dois mil e dezassete, apresenta um
total de, quinhentos e quarenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos,
relativo a descontos efectuados. ----------------------------------------------------------------A receita da Junta de Freguesia designada de Mapa da Receita
da Tesouraria do mês de novembro de, dois mil e dezassete, teve o
valor de, cento e sete euros e cinquenta e oito cêntimos. Ressalvo que,
uma parcela deste total no valor de, setenta e cinco euros e setenta e
oito cêntimos, refere-se a receita proveniente da Câmara Municipal da
Ribeira Brava associada à realização de eleições. ------------------------------------- Oitava deliberação: ------------------------------------------------------------ A Junta de Freguesia decidiu, por unanimidade, elaborar o
Presépio de Natal na garagem da Praceta da Freguesia.----------------------------- Nona deliberação: ----------------------------------------------------------- A junta de Freguesia deliberou por unanimidade elaborar e
aprovar o programa para as comemorações do dia da Freguesia e da
Paróquia, por ocasião do seu tricentésimo quadragésimo primeiro
aniversário, que se realiza a vinte e oito de dezembro cujo cartaz alusivo
à efeméride e o respetivo programa se anexam a esta ata.------------------------- Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas
dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------- Para constar, lavrou-se a presente acta, que depois de lida, foi
aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------O Presidente: ____________________________________________
(Francisco Paulo Pestana)
O Secretário: ____________________________________________
(Albertina de Jesus Diniz Ferreira)
O Tesoureiro: ____________________________________________
(Lígia Diniz Pestana)
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341.º ANIVERSÁRIO
DA FREGUESIA E DA PARÓQUIA
28 DEZEMBRO DE 2017

PROGRAMA
9:30– CERIMÓNIA DO HASTEAR
DAS BANDEIRAS
10:00– VISITA AOS SÍTIOS COM
A BANDA FILARMÓNICA DA
RIBEIRA BRAVA
17:00– MISSA CANTADA
18:30 – ANIMAÇÃO MUSICAL
19:30– CONVÍVIO/ BEBERETE

Organização e Apoios: Junta de Freguesia de Serra de
Água / Paróquia da Serra de Água/ Casa do Povo da Serra
de Água

Organização: Junta de Freguesia da
Serra de Água / Paróquia da Serra de
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