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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO UM DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA VINTE E NOVE DE JANEIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

-------- Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezoito, reuniu, extraordinariamente, 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 

segundo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de Setembro.------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Às nove horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião 

agendada com um único ponto de ordem de trabalhos, 

designadamente:------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Dar cumprimento ao estipulado no Regulamento do Plano Oficial 

de Contabilidade das Autarquias Locais, doravante designado de 

(POCAL), no subponto oito, três, um, denominado, Modificações do 

Orçamento, subponto oito, três, um, dois – Despesa.------------------------------ 

 ------ Primeira Deliberação: ----------------------------------------------------------------- 

 ------- Nos termos da alínea b) do número um do artigo dezasseis 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 

aprovar a Primeira Modificação do Orçamento da Despesa do ano de 

dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro - Alteração da Despesa Orçamental – a diminuição da 

verba inscrita na rubrica, zero um, zero um, zero quatro, zero um – 

designada de, Pessoal em Funções, no valor de dois mil e quinhentos 

euros, à dotação anterior de vinte e dois mil e quinhentos euros ficando 

esta dotação  reduzida ao valor de vinte mil euros. ------------------------------ 

 -------- Segundo – O reforço de dois mil e oitocentos euros à verba 

inscrita na rubrica, zero um, zero um, zero seis, zero dois, designada de, 

Alterações Obrigatórias De Posicionamento Remuneratório, com a 

dotação anterior de quinhentos euros ficando a dotação actual com o 

valor de três mil e trezentos euros. -------------------------------------------------------- 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 
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-------- Terceiro – O reforço da rubrica, zero um, zero três, zero nove, zero 

um, designada de, Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 

Profissionais, no valor de duzentos euros ficando para a dotação actual 

o valor de quatrocentos e dez euros.---------------------------------------------------- 

 -------- Quarto – A diminuição de mil e setecentos euros da rubrica, zero 

dois, zero um, dois um, designada de Outros Bens com o valor inicial de 

três mil euros ficando para a dotação actual o valor de mil e trezentos 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Quinto – A diminuição do valor inscrito na rubrica número, zero 

sete, zero um, zero quatro, zero um designada, Viadutos, arruamentos e 

obras complementares, orçada inicialmente no valor de quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e cinco euros, à qual foi diminuído o valor de 

dois mil e quatrocentos euros, ficando para a dotação actual o valor de 

dois mil e sessenta e cinco euros. ----------------------------------------------------- 

 --------  Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião pelas 

dez horas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 redigi. -

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: ____________________________________________ 

(Francisco Paulo Pestana) 

 

O Secretário: ____________________________________________ 

(Albertina de Jesus Diniz Ferreira) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Lígia Diniz Pestana) 

 

 

 
 


