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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO SEIS DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA DE JUNHO DO ANO DE DOIS 

MIL E DEZASSETE 

 

 

-------- Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezassete, 

reuniu, Ordinariamente, nos termos do número um do artigo vigésimo da 

Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro - 

a Junta de Freguesia de Serra de Água, no edifício da sua Sede, à Rua 

Dr. Jordão Faria Paulino - onde se encontravam presentes o senhor(as), 

Jorge Manuel Faria dos Santos, Maria Cidália Fernandes de Jesus 

Pestana e Maria Irene Canha Gomes, respectivamente, Presidente, 

Secretária e Tesoureira da Junta. --------------------------------------------------------- 

-------- Às dezasseis horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.  

 --------  Deliberações: --------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Foram enumerados pela Junta de Freguesia os trabalhos 

realizados, pela mesma, durante o mês de Junho: -------------------------------- 

 -------- 1º - Ações de Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia, Casas 

de banho públicas, espaços públicos, jardins, entre outros; -------------------- 

 -------- 2º - Acções de limpeza do espaço, decoração e outros trabalhos 

de apoio, antes e após a realização do evento – Espírito Santo na 

Encumeada; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3º - Limpeza de Veredas: Vereda do Fundo – Eira da Moura; 

Vereda da Pedra do Fogo – Pereira; Vereda do Lombo – Pereira; 

Vereda da Terra Grande à Pedra; Vereda do Rato; Vereda da Central;-- 

 -------- 4º - Corte de vegetação que obstruía a passagem de pessoas e 

carros: Estrada da Terra Grande; Caminho Velho do Poiso; Caminho do 

Lombo; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5º - Desobstrução do Bueiro em frente à casa da Virgínia – Eira da 

Moura; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6º - Requalificação e fixação do bueiro em frente à casa do 

Sidónio, com colocação e fixação de tubo de 200 e grelha; ----------------- 

 -------- 7º - Requalificação da Levada e Bueiro no Caminho do Lombo – 

Eira da Moura, com a colocação de um mecanismo em chapa para 

canalizar a água da Vereda para os terrenos e recuperação da 

Vereda, quer na entrada (antes da estrada) quer na saída do bueiro; --- 
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 -------- 8º - Reconstrução de 6 metros de levada na Achada dos 

Aparícios, no ribeiro para dentro do tanque de água da ARM;--------------- 

 -------- 9º - Fixação da grelha no bueiro da levada do castanheiro – Eira 

da Moura; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 10º - Reconstrução de 6 metros de Vereda da Fajã dos Vinháticos 

(junto à ponte do Caminho da Terra Grande) e Levada, com 

construção de muralha de 6x1m e limpeza de pedras caídas na 

derrocada que causou a destruição da Vereda ; --------------------------------- 

 -------- 11º - Continuação dos trabalhos de fixação de marcos nos 

terrenos das margens da Ribeira; --------------------------------------------------------- 

 -------- 12º - Cedência de 25 metros de tubo e 5 sacos de cimento para a 

levada do Pico Redondo (captação na ribeira) para os regantes 

realizarem as devidas obras de beneficiação da captação e levada;---- 

 -------- Foram, igualmente, transmitidas as tarefas desempenhadas pelo 

Sr.º Presidente da Junta, ao serviço da mesma: ------------------------------------- 

 -------- 1º - Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de 

levantamento topográfico e fixação de marcos; ---------------------------------- 

 -------- 2º - Acompanhamento dos trabalhos de atravessamentos da 

Estrada Regional, para canalização da água de rega aos terrenos; ------- 

 -------- 3º - Intervenção junto da ARM, solicitando a retirada, dos 

contetores de lixo colocados sobre a nova ponte da Pereira e sua 

colcoação no novo espaço, criado junto à ponte do Caminho do 

Lombo (largo); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Segunda Deliberação: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- A Junta decide, por unanimidade, 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, 

ratificar as seguintes decisões, dadas 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 Março, dar 

despacho favorável “ateste-se” aos seguintes requerimentos: --------------- 

-------- De Agostinho Pereira Teixeira, residente em Estrada Regional 105, 

trinta e nove (Pomar), para fins bancários, --------------------------------------------

-------- De Laura Sofia Pestana Gouveia, residente em Vereda da Terra 

Grande, CCI cento e dois, para ser presente na Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa, ----------------------------------------------------------------------- 

-------- De Ana Maria Andrade Gonçalves, residente em Estrada da Fajã 

dos Vinhaticos, número dezasseis, para ser presente na Escola EB23 

Curral das Freiras, -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De José Correia de Jesus, residente em Caminho do Lombo 

número dezassete (Pereira), para ser presente na A.R.M, ----------------------- 

-------- De Sofia Maria Gouveia Leitão, Caminho do Lombo número 

dezanove, Pereira, para ser presente na Escola Profissional Cristóvão 

Colombo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Terceira Deliberação: ----------------------------------------------------------------- 
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 -------- A Junta decidiu, por unanimidade, ratificar a decisão do seu 

Presidente, pela 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, de autorizar o pagamento das 

Despesas realizadas durante o mês de Junho de dois mil e dezassete, no 

valor total de sete mil setecentos e quinze euros e dezassete cêntimos. -- 

 -------- A receita arrecadada no mesmo período, perfez o total de 

setecentos e quarenta e seis euros e treze cêntimos, provenientes de: ---- 

 -------- Receita Extra-orçamental - Operações de Tesouraria, o valor de 

setecentos  euros e noventa e três cêntimos. ---------------------------------------- 

 -------- Arrecadada directamente pela Junta, o valor de quarenta e 

cinco euros e vinte cêntimos. --------------------------------------------------------------- 

 -------- E não havendo mais nada a tratar, foi, encerrada a reunião pelas 

dezassete horas. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

 -------- Eu, Secretária Maria Cidália Fernandes de Jesus Pestana, a 

elaborei e redigi. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

O Presidente: ____________________________________________ 

(Jorge Manuel Faria dos Santos) 

 

O Secretário: ____________________________________________ 

(Maria Cidália Fernandes Pestana) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Maria Irene Canha Gomes) 

 

 

 


