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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

VINTE E OITO DO MÊS DE FEVEREIRO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

-------- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezoito 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, número doze, 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: --------------------------------------------------- 

 -------- Enumeraram-se os trabalhos realizados durante o mês de fevereiro 

pela Junta de Freguesia: --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1) Limpeza de lixo nos miradouros da Freguesia, sanitários públicos, 

espaços públicos e jardins; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 2) Limpeza e transporte dos inertes, resultantes de uma derrocada 

no sítio do Pinheiro com obstrução da via, em colaboração com a 

Câmara Municipal da Ribeira Brava. ---------------------------------------------------- 

 -------- O presidente apresentou algumas iniciativas desenvolvidas pela 

Junta de Freguesia durante o mês de fevereiro, designadamente:---------- 

 -------- Declarou que estão concluídas as ações de limpeza de todas as 

veredas da freguesia, um processo que se iniciou no mês de novembro 

de dois mil e dezassete.------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Declarou que procedeu ao levantamento das necessidades de 

colocação de varandins de protecção em veredas públicas, por toda a 

freguesia, e que procedeu ao seu encaminhamento para a Câmara 

Municipal da Ribeira Brava para execução.------------------------------------------ 

 -------- Declarou que procedeu ao levantamento das necessidades de 

limpeza de ribeiros, alguns deles com obras de canalização realizadas 

na sequência da intempérie de “vinte de fevereiro”, para o serviço 

competente. Acrescentou que procedeu à sensibilização da 

população para a responsabilidade partilhada de limpeza das linhas de 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 



 
Junta de Freguesia de Serra de Água 

Acta nº2/2018 Página 2 

 

água, através de contato direto e com a publicação de informação no 

SITE da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------- 

 ------ 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 e atribuição de menção “ Ateste-

se”aos seguintes requerimentos: --------------------------------------------------------- 

-------- Atestado de composição do agregado familiar da senhora, 

Andreia Patrícia Pereira de Sousa, residente no Conjunto Habitacional 

do Poiso, Impasse Nº4, 9350-321, a ser entregue nos serviços dos 

Investimentos Habitacionais.---------------------------------------------------------------- 

-------- 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 Setembro, aprovar a Despesa do mês 

de fevereiro de dois mil e dezoito, tendo a receita arrecadada perfeito 

o valor total de cento e vinte e sete euros e oitenta e três cêntimos;------- 

 -------- A despesa realizada no mesmo período perfez o total de quatro 

mil, trezentos e noventa e nove euros e sessenta e dois cêntimos.----------- 

-------- Quarta Deliberação: --------------------------------------------------- 

 -------- A Junta de Freguesia decidiu, por unanimidade, validar a decisão 

do Senhor Presidente de dar despacho aos processos de alteração de 

posicionamento remuneratório da Assistente Técnica, Olinda Maria 

Gonçalves e Assistente Operacional, Manuel Adriano Pestana de Jesus, 

conforme o disposto no número quatro do artigo dezoito da Lei número 

cento e catorze barra dois mil e dezassete de vinte e nove de 

dezembro, enquadrada na Lei do Orçamento de Estado (LOE 2018).----- 

 -------- 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) 
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