Junta de Freguesia de Serra de Água

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA
MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA
ACTA NUMERO DOZE DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
TRINTA DE DEZEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E QUINZE
Aos trinta dias do mês de Dezembro 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 número 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: ------------------------------------------------------------------------ Foram transmitidos pela Junta de Freguesia os trabalhos
realizados, pela mesma, durante o mês de Dezembro: --------------------------------- 1º - Ações de Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia, Casas
de banho públicas, espaços públicos, jardins, entre outros; --------------------------- 2º - Limpeza da Estrada do Pinheiro, Vereda do pinheiro e Eirinha; -------- 3º - Limpeza e arrumação da Garagem da Praceta e bar por
motivo de concurso público do espaço referido; ----------------------------------------- 4º - Reconstrução da Vereda da Boneca, no sitio do Pinheiro e
levada com cerca de 10 metros; ---------------------------------------------------------------- 5º - Construção de muralha de suporte da vereda da Terra chã,
com cerca de 6 x0,5 metros de extensão; ---------------------------------------------------- 6º - Aplicação de Herbicida em toda a Freguesia; ------------------------------- 7º - Construção de Poço Grande, no sítio do Pinheiro de Lá, com
cerca de 6x3 por 2 de altura que perdia água e não conseguia encher;
-------- 8º - Reconstrução da Vereda do Rochão no sítio da Pereira, com
cerca de 18 metros de extensão por 1,2 m de largura. Muralhas de
segurança do terreno e pedras perigosas de 4,7x0,4 e 3,5x1; ------------------------- Foram igualmente transmitidos as tarefas desempenhadas pela
Junta ao serviço da mesma: ----------------------------------------------------------------------- 1º - Acompanhamento e fiscalização da obra de canalização da
Ribeira e Ribeiros; -------------------------------------------------------------------------------Acta nº12/2015
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-------- 2º - Reunião de trabalho na DRP, com várias entidades (Finanças,
DROT, Câmara Municipal, Governo AFA) e com o propósito de definir
um plano de acção para a identificação e marcação dos terrenos ao
longo da Ribeira que foram alvo de intervenção, para os seus
proprietário poderem ter conhecimento real dos limites físicos dos seus
terrenos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Detecção e encaminhamento (Câmara Municipal e ADBRAVA,
que por sua vez fez a articulação com a Segurança Social) do caso de
necessidade social da Sr.ª Domingas do Sítio do Pinheiro; ----------------------------- Organização das Atividades Comemorativas do dia da Freguesia
(28 de Dezembro – programa apresentado em reunião anterior); ------------------ Promoção e aplicação 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 Carlos José Gonçalves Ramos, residente em Estrada Regional
104 nº 376, para ser presente na PSP, obtenção de licença de uso e
porte de arma de caça. -------------------------------------------------------------------------- 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 Dezembro no valor total de dez
mil duzentos e trinta e cinco euros e vinte cêntimos. ------------------------------------- A receita arrecadada no mesmo período perfez o total de
quinhentos e trinta e oito euros e noventa e dois cêntimos, proveniente
de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita proveniente de eleições, o valor de cento e cinquenta e
oito euros e dez 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 cinco euros e
cinquenta centimos. -------------------------------------------------------------------------------- Quarta Deliberação. ---------------------------------------------------------- Afim 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 realizar-se-ão no
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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,
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, o
qual será divulgado através de «Edital».
-------- 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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