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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO SETE DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DE JULHO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE 

 

 

-------- Aos trinta e um dias do mês de Julho 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 Julho: ---------------------------------- 

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

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

 -------- 2º - Limpeza do poço de rega do Pinheiro, no ribeiro atrás da casa 

do Germano; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3º - Limpeza de Veredas: Vereda da Fajã Redonda, Rocha Alta, 

dos Cabrais, dos Lestes e impasse da Rocha Alta – Rocha ALta; Vereda 

do Lombo do Moleiro, arredores da escola do Lombo do Moleiro, 

Corego ao lado da escola – Lombo do Moleiro; Caminho Velho do 

Poiso, Vereda junto à casa do prof. Sérgio, Vereda do Fundinho – 

Pomar; Vereda do Lombo, Vereda da Pereira - Pereira; Vereda do 

Aviceiro, Passal – Passal. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4º - Reconstruão da Levada do Pomar (ultima de cima – passa por 

trás da casa do Sr. Ornelas) em cerca de 15 metros e em vários locais, 

devido a partes destruídas aquando do corte de pinheiros; ------------------- 

 -------- 5º - Colocação e fixação de 10 metros de tubo de 200 e 

alargamento de 10 metros da vereda atrás da casa do Ernesto do Vitor; 

 -------- 6º - Construção de 15 metros de Vereda e Varanda atrás da casa 

da mãe do Camacho, no Lombo do Moleiro; --------------------------------------- 
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 -------- 7º - Construção de 45 metros de Vereda e 20 de Levada na 

Vereda da Pedra, para cima da casa do Alfredo até ao Impasse da 

Terro Negro;  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 8º - Arranjo da levada junto à casa do José Larilha com a 

colocação e fixação de 12 metros de tubo de 160;------------------------------- 

 -------- 9º - Desobstrução da derrocada de grande dimensão na Vereda 

da Central; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 10º - Colocação de 2 metros de Varanda e um Varanda em 

forma de portão no Ribeiro da “Maria do Fana” – Eira da Moura ; ---------- 

 -------- 11º - Reconstrução de 4 metros de levada, atrás do bar do 

Amadeu, por estar a entrar água para dentro do bar; --------------------------- 

 -------- 12º - Abertura de 8 buracos no largo da praceta com 30 cm de 

fundo, por 11 de largura para fixação das bandeiras das festa religiosas; 

 --------  13º - Construção de uma levada ao longo da estrada da 

Achada dos Aparícios, desde a curva junto ao ribeiro, até atrás da 

escola do Lombo do Moleiro; -------------------------------------------------------------- 

 -------- 14º - Reconstrução de 6 metros de Caminho e Levada na Vereda 

da Achada dos Aparícios; ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 15º - Cedência de 30 metros de tubo de 63, para a levada da 

Achada dos Aparícios (a cima dos tanques, no ribeiro do palheiro do 

Gilberto); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- 1º - Acompanhamento e fiscalização das atividades 

desenvolvidos pela Junta de Freguesia; ------------------------------------------------ 

 -------- 2º - Informação à ARM de alguns derrames de água pela 

freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ 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 Martinho Quintal de Gouveia Gonçalves, residente em Estrada 

da Terra Grande, número 13, para fins de ser presente na Retiready-A-

Egon, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- De Catarina da Corte Fineza, de Odília da Silva e de Sandrine da 

Silva, residentes em Estrada Regional 104, número 413, Entrada setenta e 

seis, para fins Bancários, ---------------------------------------------------------------------- 

-------- De Maria do Monte dos Santos Costa, residente em Estrada 

Lombo do Moleiro CCI 104, para fim de ser presente no Instituto de 

Emprego da Madeira. ------------------------------------------------------------------------- 
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------- De Magda Alexandra Pestana Ribeiro, residente em Conjunto 

Habitacional do Poiso, Impasse do Poiso nº 11, para ser presente na IHM-

Investimentos Habitacionais da Madeira, ---------------------------------------------- 

-------- De Laura da Silva, residente em Estrada Lombo do Moleiro, nº 52, 

para ser presente na Câmara Municipal da Ribeira Brava. --------------------- 

 ------ Terceira Deliberação: ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 Julho de dois mim e dezassete, 

no valor total de seis mil novecentos e um euro e setenta e dois 

cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

catorze mil novecentos e sessenta e quatro euros e sessenta e nove 

cêntimos, provenientes de: ------------------------------------------------------------------  

-------- Do Fundo de Financiamento das Freguesias – o valor de catorze 

mil quinhentos e vinte e um euro e trinta e oito cêntimos. ----------------------- 

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

trezentos e cinquenta e sete euros e vinte  e um cêntimos. -------------------- 

 -------- Arrecadada directamente pela Junta, o valor de oitenta e seis 

euros dez 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) 

 

 

 


