Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NUMERO ONZE DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
TRINTA DE NOVEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E QUINZE
Aos trinta dias do mês de Novembro 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 Novembro.-----------As dezasseis horas o senhor presidente declarou aberta a reunião.
-------- Deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------- Primeira deliberação: ------------------------------------------------------------------------ Foram transmitidos pela Junta de Freguesia os trabalhos
realizados, pela mesma, durante o mês de Novembro: --------------------------------- 1º - Ações de Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia, Casas
de banho públicas, espaços públicos, jardins, entre outros; --------------------------- 2º - Limpeza da Estrada da Fajã das Éguas; ----------------------------------------- 3º - Remoção e limpeza dos Presépios e bar construídos na
garagem da Praceta e que ofereciam risco para o espaço e pessoas
que circulavam no mesmo; ------------------------------------------------------------------------ 4º - Reconstrução de uma vereda no sítio do pinheiro (entrada
para a casa da mãe da Simone), que estava escorregadia. Construção
de levada em toda a sua extensão (levada a céu aberto e em tubo),
com cerca de 30 metros e reconstrução da vereda em quase toda a
sua extensão (cerca de 20 metros); ------------------------------------------------------------- 5º - Ajuda no transporte de mercadorias da ADBRAVA para a
escola do Lombo da Eira da Moura – segundo transporte; ---------------------------- Foram igualmente transmitidos as tarefas desempenhadas pela
Junta ao serviço da mesma: ----------------------------------------------------------------------- 1º - Acompanhamento e fiscalização da obra de canalização da
Ribeira e Ribeiros; --------------------------------------------------------------------------------------- Solicitação à Câmara e directamente com os encarregados da
obra do Lombo do Moleiro para a necessidade de derrube das pedras
na entrada no sítio do Lombo do Moleiro; --------------------------------------------Acta nº11/2015
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-------- Alerta para aquando da pavimentação das passagens superiores
sobre os ribeiros do Lombo do Moleiro, que o mesmo se estenda aos
buracos existentes nessa via; ---------------------------------------------------------------------- Solicitação a Câmara Municipal para a colocação de contador
de àgua na praceta da Serra de Agua, nomeadamente para as casas
de banho púbicas; ------------------------------------------------------------------------------------ Detecção e encaminhamento do caso de necessidade social do
Luís (filho do Gregório do Boqueirão). ---------------------------------------------------------- Acompanhamento do caso de apoio social para recuperação
da habitação do Sr. Gregório do Lombo do Moleiro, ------------------------------------ Encaminhamento do caso alertado pela enfermeira Helda, da Srª
Domingas do Sitio do Pinheiro; -------------------------------------------------------------------- Informação da Parceria entre as Juntas de Freguesia do
Concelho da Ribeira Brava e o Circo Mundial, na emissão de bilhetes
especiais para as Juntas de Freguesia do Concelho e pelo valor de 3,00
euros por Adulto/criança; ------------------------------------------------------------------------- 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 Janete Simone Abreu Garcês, para fins de entrega na
Segurança Social. -------------------------------------------------------------------------------------- De João Rodrigo Oliveira Rodrigues, para fins escolares. -----------------------De José Graciano Ferreira, para ser presente no Tribunal da Ponta
do Sol. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De Guilherme Silva Diniz, para fins de ser entregue na Companhia
de Seguros Açoriana. ---------------------------------------------------------------------------------Manuel Gil Gouveia, afim de ser entregue na Direcção Regional
de Florestas e Conservação da Natureza. ----------------------------------------------------------Domingos Ramos de Jesus, para ser presente a Autoridades
Venezuelanas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 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 Novembro no valor total de
quatro mil duzentos e setenta e seis euros e vinte e nove cêntimos. --------------- A receita arrecadada no mesmo período perfez o total de cinco
mil e sessenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos, proveniente
de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------- Da Câmara Municipal da Ribeira Brava o valor de quatro mil
seiscentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos.----------------- Operações de Tesouraria o valor de trezentos e setenta e cinco
euros e trinta e dois cêntimos. --------------------------------------------------------------------- Arrecadada directamente pela Junta o valor de trinta e seis euros
e cinquenta centimos. ----------------------------------------------------------------------------- Quarta Deliberação. ----------------------------------------------------------- Para constar 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 339º Aniversário. ----------------------- 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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