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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DO MÊS DE MARÇO DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS 

 

 

--------Aos trinta e um dias do mês de março 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 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 mês de novembro de 

dois mil e vinte e um 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 de corgo / Vereda do Caminho da Furna na Eira 

da Moura;_______________________________________________________ 

--------3) Revisão da carrinha na Autocrescente;___________________ 

--------4) Inspeção da carrinha e continuação da limpeza na 

Vereda da Eira da Moura;________________________________________ 

--------5) Limpeza da Vereda da Escola da Eira da Moura;__________ 

--------6) Limpeza da Vereda da Terra Grande;_____________________ 

--------7) Limpeza de pedras e ramos de árvores nos caminhos da 

Freguesia, devido ao mau tempo;________________________________ 

--------8) Limpeza de bocas de levadas e valetas bloqueadas com 

sujeiras;__________________________________________________________ 

--------9) Limpeza da Vereda dos Poços na Terra Grande;__________ 

--------10) Limpeza da Vereda da Cova na Terra Grande;__________ 

--------11) Limpeza da Vereda das Voltas na Terra Grande;_________ 
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--------12) Limpeza da Vereda dos Feiteirais para a corrida do MIUT, 

junto a Residencial;______________________________________________ 

--------13) Limpeza de canas junto à casa do ferreiro;______________ 

--------14) Colocação de escada metálica de acesso à ribeira e à 

levada do Passal;________________________________________________ 

--------15) Execução do donativo de mil e quinhentos euros à Casa 

do Povo da Serra de Água;______________________________________ 

--------16) Colocação de varandins pelo Caminho do Lombo e de 

proteção da ribeira;_____________________________________________ 

--------17) Contratação de um operacional pelo Instituto de 

Emprego da Madeira;___________________________________________ 

--------18) Donativo à Banda Municipal da Ribeira Brava para atuar 

no dia do enterro do Senhor e no domingo de Páscoa;____________ 

--------19) Pedido de diversos orçamentos a um pedreiro que reside 

noutra Freguesia, visto que o pedreiro local não executava os 

mesmos a tempo e enviar os mesmos para a Câmara Municipal 

da Ribeira Brava (Levada do Boqueirão, Levada do Meio - Eira da 

Moura -, Vereda do Camachinho - Lombo do Moleiro - e Vereda 

da Rocha Alta;__________________________________________________ 
---------Segunda deliberação:___________________________________________ 

--------Nos termos da alínea a) 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 deliberou por unanimidade 

aprovar a Primeira Revisão do Orçamento do ano dois mil e vinte e 

dois, a submeter à apreciação do órgão Deliberativo da Freguesia 

tendo em vista a sua aprovação cuja Revisão da Receita consiste 

nos seguintes dados;_____________________________________________ 

--------Primeiro – Na receita: a inclusão do Saldo de Gerência  

Anterior, na posse do serviço, no valor de cinquenta e quatro mil, 

setecentos e oitenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos;____ 

--------Revisão ao Orçamento da Despesa: constitui nas alterações 

que a seguir se minudenciam;____________________________________ 

--------Primeiro: o reforço da rubrica número zero, quatro, zero, sete, 

zero, um, designada de Instituições sem fins lucrativos no valor de 

mil e seiscentos euros, ficando a mesma dotada de cinco mil e 

cem euros;______________________________________________________ 

--------Primeiro: reforço da rubrica número, zero, sete, zero, um, 

zero, quatro, designada de Construções diversas no valor de trinta 

e três mil, oitenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos, 

ficando a mesma dotada com o valor de sessenta e sete mil, 

seiscentos e noventa e dois euros e quarenta e dois cêntimos;_____ 
---------Terceira deliberação:____________________________________________ 

---------Para cumprimento do estipulado na alínea a) do número um do 

artigo dezasseis da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
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doze de setembro, a Junta de Freguesia de Serra de Água decidiu, por 

unanimidade, aprovar o Relatório de Atividades e a Conta de 

Execução Orçamental, bem como, o Inventário de todos os bens, 

direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação relativos ao ano 

económico de dois mil e vinte e um;___________________________________ 

---------No que respeita à Conta de Execução Orçamental, na receita, o 

valor liquidado foi de oitenta e sete mil, cento e sessenta e cinco euros 

e dezanove cêntimos;_________________________________________________ 

---------No que se refere às despesas, a Junta de Freguesia executou um 

total de pagamentos no valor de cinquenta e dois mil, cento e vinte e 

nove euros e quarenta e dois cêntimos, relativo à Despesa corrente, e 

trinta mil, cento e cinco euros e noventa e três cêntimos, 

correspondente à Despesa de Capital, perfazendo oitenta e dois mil, 

duzentos e trinta e cinco euros e trinta e seis cêntimos na Despesa 

Orçamental;__________________________________________________________ 

---------O saldo de Gerência Anterior era de cinquenta e quatro mil, 

setecentos e oitenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos, sendo 

quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e oitenta e um 

cêntimos correspondentes à Execução Orçamental, e cem euros a 

Operações de Tesouraria/Caução, transitando para a Gerência 

Seguinte, nos mesmos termos o saldo de cinquenta e quatro mil, 

seiscentos e oitenta e seis euros e quatro cêntimos;___________________ 

---------No geral, o valor da Conta em questão, é de cento e trinta e sete 

mil e vinte e dois euros, tanto na Receita quanto na Despesa;___________ 
---------Quarta deliberação:_____________________________________________ 

 -------- A Junta de Freguesia 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 março de dois mil e vinte e dois, no valor total de, 

cinco mil e setenta e nove euros e noventa e sete cêntimos;____________ 

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

de receita de, cinco mil, seiscentos e quarenta e nove euros e zero e 

sete cêntimos, na sua maior parte proveniente de receitas cobradas 

brutas.________________________________________________________________ 

--------Quinta 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 do 

requerimento quinze, para os fins neles designados.____________________ 

--------Outras iniciativas da Presidente:__________________________________ 
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--------Oferecer amêndoas às crianças da Escola Primária da Serra 

de Água para assinalar a época Pascal;__________________________ 

--------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) 

 


