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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO DEZ DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DO MÊS DE 

OUTUBRODO ANO DE DOIS MIL E 

VINTE E DOIS 

 

 

--------Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte 

e dois reuniu, ordinariamente, o executivo da Junta de Freguesia de 

Serra de Água com a presença dos seus constituintes, designadamente: 

Albertina de Jesus Diniz Ferreira, Presidente; Carlos Leonel Góis Gomes, 

Secretário; e Norberto Jesus Paulino, Tesoureiro. 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 dezoito horas e trinta minutos, a SenhoraPresidente declarou 

aberta a reunião. _____________________________________________________ 

--------Deliberações: ___________________________________________________ 

--------Primeira deliberação: ___________________________________________ 

--------Enumerar os trabalhos realizados durante o presente mês de dois 

mil e vinte e dois pela Junta de Freguesia: _____________________________ 

--------1) Limpeza de lixo nos miradouros, sanitários, espaços públicos, 

ruas centrais da freguesia e das paragens dos autocarros às quintas-

feiras; ________________________________________________________________ 

---------2) Conclusão da limpeza do Caminho Mateus; _____________ 

---------3) Limpeza da Vereda da Selada (entre a Pousada dos 

Vinháticos até ao Lombo do Moleiro; ____________________________ 

---------4) Limpeza da Vereda da Travessa de Cima e Baixo; ________ 

---------5) Limpeza do Caminho do Terro Negro; ____________________ 

---------6) Limpeza da Vereda do Rato; ____________________________ 

---------7) Limpeza da Vereda do Boqueirão; _______________________ 

---------8) Limpeza da Vereda da Terra dos Alhos; __________________ 

---------9) Limpeza da Vereda da Terra Grande; ____________________ 

---------10) Limpeza da Vereda da Travessa; ________________________ 

--------11) Corte da figueira na Estrada da Eira da Moura; ___________ 

---------12) Limpeza dos arredores da Escola do Lombo do Moleiro; __ 

---------13) Limpeza da Vereda da Fajã das Éguas; _________________ 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 
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---------14) Limpeza da Vereda dos Feiteirais; _______________________ 

---------15) Limpeza da Vereda da Achadinha; _____________________ 

---------16) Limpeza do Corgo da Terra de Grande de Baixo; ________ 

---------17) Construção da Ponte no Sítio da Laje; ___________________ 
---------Segunda deliberação: __________________________________________ 
 -------- A Junta decidiu, por unanimidade, ratificar a decisão da sua 

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 outubro no valor total de, nove mil, seiscentos e noventa e nove 

euros e quatro cêntimos; ______________________________________________ 

---------No referido período, a Junta de Freguesia efetivou um valor total 

de receita de, dezanove mil, quatrocentos e trinta e sete euros, na sua 

maior parte proveniente de receitas cobradas brutas. _________________ 

-------Terceira deliberação: ____________________________________________ 

--------A Junta de Freguesia 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 da 

senhora Presidente de atribuição de despacho favorável aos 

requerimentos setenta e dois, setenta e quatro a setenta e seis, para os 

fins neles designados. _________________________________________________ 

-------Quarta deliberação: _____________________________________________ 

-------Aprovou-se, por unanimidade, oferecer para ala pré-escolar da 

EB1C.PE da Serra de Água diversos materiais para a abertura da 

mesma, de acordo com a alínea v) do artigo dezasseis da lei setenta e 

cinco, barra dois mil e treze, de doze de setembro: biberões, 

esterilizadores, babetes, fervedor, máquina de sumo, carros de passeio, 

cadeiras de alimentação e varinha mágica. ___________________________ 

-------Quinta deliberação: ______________________________________________ 

--------Apreciar e aprovar o mapa de pessoal dos serviços da Junta de 

Freguesia da Serra de Água de acordo com a alínea m) do artigo nono 

da lei setenta e cinco, barra dois mil e treze, de doze de setembro. _____ 

-------Sexta deliberação: _______________________________________________ 

-------Nos termos da alínea a) do número um do artigo dezasseis da leia 

número setenta e cinco, barra dois mil e treze, de doze de setembro, a 

Junta de Freguesia da Serra de Água decidiu, por unanimidade, 

aprovar a Modificação ao Orçamento da Despesa número seis, aprovar 

a Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos número seis e 

aprovar a Modificação ao Plano de Atividades número seis. ___________ 

--------Outras iniciativas da Sra. Presidente: _____________________________ 

--------Não havendo mais nada a tratar foi, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, encerrada a reunião. ________________________________________ 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 
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--------Para constar, lavrou-se a presente acta, que depois de lida, foi 

aprovada por unanimidade. __________________________________________ 

--------Eu, secretário, Carlos Leonel Góis Gomes, a elaborei e redigi. _____ 

 

A Presidente: ____________________________________________ 

(Albertina de Jesus Diniz Ferreira) 

 

O Secretário: ____________________________________________ 

(Carlos Leonel Góis Gomes) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Norberto Jesus Paulino) 

 


