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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO ONZE DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

 

--------Aos trinta dias do mês de novembro 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 Senhora Presidente 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) Limpeza do Corgos do Pomar; _________________________________ 

--------3) Limpeza do Corgo no cruzamento do Poiso; ___________________ 
--------4) Limpeza do Corgo da entrada do Lombo do Moleiro; __________ 
--------5) Limpeza do Corgo da Travessa; _______________________________ 
--------6) Limpeza do Corgo da Terra Grande; ___________________________ 
--------7) Limpeza do Corgo na Vereda do Sapateiro; ___________________ 
--------8) Corte de Figueiras no Caminho Velho do Poiso; ________________ 
--------9) Limpeza da Estrada de Velha do Pomar; _______________________ 
--------10) Limpeza do acesso à Levada e Caminho à nova Ponte do 

Poiso; ________________________________________________________________ 

--------11) Limpeza de derrocada na Vereda Salvador Rato; _____________ 
--------12) Limpeza da Vereda da Escola da Eira da Moura; ______________ 
--------13) Limpeza das Veredas da Cova, dos Poços, das Voltas, da 

Pedra do Fogo, situadas no Sítio da Terra Grande; ______________________ 

Rubricas 

 

Presidente 
_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 
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--------14) Limpeza da Levada e do Caminho junto à casa do Sr. Caldeira 

na Terra Grande; _____________________________________________________  

--------15) Limpeza das Veredas do Sapateiro, da Eirinha e do Fundinho, 

situadas no Sítio da Eirinha; ____________________________________________ 

--------16) Limpeza das Veredas da Rocha Alta, dos Lestes, dos Cabrais e 

da Fajã Redonda, no Sítio da Adega; _________________________________ 
---------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 novembro no valor total de, vinte sete mil, duzentos e noventa e 

quatro euros e quarenta e sete cêntimos; ______________________________ 

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

de receita de, mil, trezentos e vinte e dois euros e dezasseis cêntimos, na 

sua maior parte proveniente de receitas cobradas brutas. ______________ 

-------Terceira deliberação: ____________________________________________ 

-------Elaborar e aprovar o orçamento de acordo com a alínea a) do 

artigo nono da lei setenta e cinco, barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, para o ano económico de dois mil e vinte e três, no valor 

total de cento e trinta e um mil, trezentos e oitenta e nove euros, na 

despesa e da receita. ________________________________________________ 

-------Quarta deliberação: ____________________________________________ 

--------Apreciar e aprovar a reorganização dos serviços da Junta de 

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

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

-------Quinta 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 sete, 

aprovar a Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos número 

sete e aprovar a Modificação ao Plano de Atividades número sete. ____ 

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

--------O horário dos serviços administrativos da Junta de Freguesia da 

Serra de Água foi alterado para o seguinte horário: 08h às 17h30, sem 

fecho para a hora de almoço. ________________________________________ 

--------Foi pedido um parecer à Câmara Municipal da Ribeira Brava 

sobre uma vereda no Sítio do Pinheiro. ________________________________ 

--------A Junta de Freguesia, com a colaboração do Circo 

Mundial/Câmara Municipal da Ribeira Brava, organizará a ida ao circo.  

--------A Junta de Freguesia, com a colaboração da Casa do Povo da 

Serra de Água, irá realizar o presépio da Freguesia situado na Praceta. _ 

--------A Senhora Presidente da Direção, Albertina Ferreira, ficou 

responsável pela proteção de dados da Junta de Freguesia da Serra de 

Água. ________________________________________________________________ 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

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

minutos, encerrada a reunião. ________________________________________ 

--------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) 


