Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA
NÚMERO
QUATRO
DA
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE
-------- Aos vinte e nove dias do mês de dezembro 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.------------------------- 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 Dezembro: --------------------------------- a) Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia, Sanitários públicos,
espaços públicos, jardins, entre outros; -------------------------------------------------------- b) Desobstrução e limpeza da Vereda do Picadoiro afetada pela
queda de uma parede;------------------------------------------------------------------------------ c)Depuração dos tubos de canalização da praceta e
estacionamento em cooperação com a Câmara Municipal da Ribeira
Brava e seus colaboradores;------------------------------------------------------------------------ d)Depuração
das
grelhas
de
drenagem
pluvial
do
estacionamento e da praceta;-------------------------------------------------------------------- e) Desobstrução e varrimento da valeta da estrada da Levada
Grande;----------------------------------------------------------------------------------------------------- f) Recolha de musgo e ramagens para a elaboração do presépio
da freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente enumerou algumas iniciativas desenvolvidas pela
Junta de Freguesia, designadamente:-------------------------------------------------------- a)Elaboração, inauguração e bênção do presépio da freguesia; -------- b) Entrega da prenda de Natal às crianças da Escola EB1 CPE da
Serra de Água no dia 15 de dezembro, último dia de aulas do primeiro
período lectivo;----------------------------------------------------------------------------------Acta nº4/2017

Página 1

Rubricas
Presidente
_________
Secretário
_________
Tesoureiro
________

Junta de Freguesia de Serra de Água

-------- c) Realização das actividades comemorativas do tricentésimo
quadragésimo primeiro aniversário da freguesia e da paróquia da Serra
de Água no dia vinte e oito de dezembro conforme o programa das
actividades incluído na ata anterior; ----------------------------------------------------------- d) Organização da ida ao circo Mundial com a população da
freguesia em colaboração com a Câmara Municipal da Ribeira Brava;--------- e)A Junta de Freguesia solicitou aos colaboradores afectos ao
Programa POT a limpeza de todas as veredas da freguesia com início no
sítio da Rocha Alta já iniciada no presente mês.------------------------------------------ Segunda 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” – ao seguinte
requerimento: -------------------------------------------------------------------------------------------- Atestado de residência da senhora Amélia Pestana Pita da Silva
residente à Estrada do Lombo do Moleiro, entrada 76, casa, 1, 9350-325
Serra de Água. ------------------------------------------------------------------------------------------ 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 número setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de outubro, autorizar o pagamento das
despesas realizadas durante o mês de dezembro de dois mil e
dezassete, no valor total de cinco mil, trezentos e quarenta e sete euros
e noventa e quatro cêntimos. ----------------------------------------------------------------------A Receita arrecadada no mesmo período perfez o total de
quarenta e cinco euros e setenta e três cêntimos, valor, este que pode
ainda sofrer alterações até ao dia trinta e um de dois mil e dezassete. ---------- Operações Extra-Orçamentais - Operações de Tesouraria - o valor
de trezentos e quarenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos. --------------- Quarta Deliberação: ----------------------------------------------------------- A fim de dar cumprimento ao estabelecido pelos números um e
dois do artigo vinte 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, que as Reuniões Públicas Mensais para o
ano civil de dois mil e dezoito realizar-se-ão no edifício da sua Sede, no
último dia útil de cada mês, pelas dezasseis horas, a divulgar através de
«Edital». -----------------------------------------------------------------------------------------------------Quinta Deliberação: ---------------------------------------------------------- Para cumprimento do estipulado no número um do artigo
cinquenta e seis da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de
doze de Setembro, a Junta de Freguesia, deliberou por unanimidade,
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que o senhor Presidente desta junta, estará na Sede da autarquia, todas
as Terças-feiras, a partir das quinze horas, ao dispor da população, para
tratar de qualquer assunto relacionado com a actividade da Junta,
informação que será divulgado através de «Edital».-------------------------------------- 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 Albertina de Jesus Diniz Ferreira, a elaborei e a
redigi. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente: ____________________________________________
(Francisco Paulo Pestana)
O Secretário: ____________________________________________
(Albertina de Jesus Diniz Ferreira)
O Tesoureiro: ____________________________________________
(Lígia Diniz Pestana)

Acta nº4/2017

Página 3

