Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NUMERO DEZ DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
TRINTA DE OUTUBRO DO ANO DE
DOIS MIL E QUINZE
Aos trinta dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quinze,
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 numero 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: ------------------------------------------------------------------------ Foi transmitido pela Junta de Freguesia os trabalhos realizados,
pela mesma, durante o mês de Outubro:---------------------------------------------------- 1º - Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia;---------------------------------- 2º - Limpeza e manutenção das casas de banho públicas, dos
espaços públicos no centro da freguesia, dos jardins públicos, entre
outros espaços comuns;------------------------------------------------------------------------------ 3º - Limpeza da Vereda do Boqueirão;------------------------------------------------ 4º - Limpeza das estradas do Pinheiro, Terra grande (3 estradas),
Achada dos Aparícios, entre outras após as chuvas;------------------------------------- 5º - Limpeza de varias derrocadas sobre veredas públicas,
nomeadamente, na Rocha Alta (2 derrocadas), vereda do Poiso,
Vereda do Pinheiro, Vereda da Terra Grande, Vereda da Pedra do
Fogo, etc.;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 6º - Construção de uma passagem superior sobre o Ribeira na
Vereda da Via-rápida, no lombo do Moleiro com cerca de 2 metros e
colocação de 8 metros de varanda, sobre a mesma e ao longo do
ribeiro (para baixo);------------------------------------------------------------------------------------ 9º - Ajuda no transporte de mercadorias da ADBRAVA para a
escola do Lombo da Eira da Moura;------------------------------------------------------------ Foi igualmente transmitido as tarefas desempenhadas pela Junta
ao serviço da mesma:-------------------------------------------------------------------------Acta nº10/2015
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-------- 1º - Acompanhamento e fiscalização da obra de canalização da
Ribeira e Ribeiros, nomeadamente:-------------------------------------------------------------- Alerta aos responsáveis da obra e elaboração de documento
sobre a necessidade de ligação da vereda que sobe no ribeiro em
frente á poncha (Sitio do Vale) e as habitações ali existente, em cerca
de 30 metros;---------------------------------------------------------------------------------------------- Acompanhamento da colocação das varandas sobre os ribeiros
e alerta para as varandas nas levadas, nomeadamente a forma como
serão colocadas:---------------------------------------------------------------------------------------- Novo alerta para colocação de uma guarda no passeio da Via
expresso junto à rotunda;---------------------------------------------------------------------------- Alerta para a necessidade colocação de varanda nos ribeiros do
lombo do moleiro, mesmo nos terrenos e por o mesmo estar muito alto e
o risco das pessoas que possam trabalhar os terrenos é grande;-------------------- Alerta para a necessidade de construção da vereda existente na
zona onde as casas foram destruídas, mesmo as alterações que sofre
nessa zona;------------------------------------------------------------------------------------------------ Recomendação a ARM para a alteração do tubo de água
potável no ribeiro da sr.ª Domingos que o mesmo estava a obstruir a
normal passagem das águas pluviais;----------------------------------------------------------- Elaboração do orçamento e mapa de pessoal.--------------------------------- 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, dar despacho favorável atestese aos seguintes requerimentos: ------------------------------------------------------------------ De António de Abreu Correia Júnior, para fins de entrega as
Autoridades Venezuelanas. ------------------------------------------------------------------------ Para fins de entrega as Autoridades Inglesas, Agostinho Joaquim
de Coito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Outubro no valor total de cinco
mil trezentos e quarenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos. ---------------- A receita arrecadada no mesmo período perfez o total de
catorze mil quatrocentos e noventa e três euros e trinta e dois cêntimos,
proveniente de: ----------------------------------------------------------------------------------------- Operações de Tesouraria o valor de trezentos e setenta e cinco
euros e trinta e dois cêntimos. --------------------------------------------------------------------- Fundo de Financiamento das Freguesias o valor de catorze mil e
oitenta e três euros. ----------------------------------------------------------------------------Acta nº10/2015
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-------- Arrecadada directamente pela Junta o valor de trinta e cinco
euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quarta Deliberação: ------------------------------------------------------------------------- Nos termos da Alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei
numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, a
Junta de Freguesia de Serra de Água, aprovou por unanimidade a
Proposta de Orçamento e as Opções do Plano para o ano económico
de dois mil e dezasseis, a submeter ao órgão deliberativo Assembleia de
Freguesia para efeitos de aprovação, o qual importa tanto na receita
como na despesa, o total de oitenta e oito mil novecentos e trinta e oito
euros e cinquenta e nove cêntimos. ----------------------------------------------------- Quinta Deliberação: -------------------------------------------------------------------------- Em cumprimento do preceituado pelo numero um e dois do
artigo vinte e nove da Lei numero trinta e cinco barra dois mil e catorze,
de vinte de Junho, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade,
elaborar e aprovar o mapa de pessoal ao serviço para o ano de dois
mil e dezasseis, pela competência que lhe é conferida pela alínea e) do
artigo dezanove da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de
doze de Setembro, o qual será submetido ao órgão deliberativo com
vista a sua aprovação. ------------------------------------------------------------------------------- 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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