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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO OITO DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DE AGOSTO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZASSEIS 

 

 

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

dezasseis, reuniu, Ordinariamente, a Junta de Freguesia de Serra de 

Água, no edifício da sua Sede, à Rua Dr. Jordão Faria Paulino - onde se 

encontravam presentes os senhores(as), Jorge Manuel Faria dos Santos, 

Maria Cidália Fernandes de Jesus Pestana e Maria Irene Canha Gomes, 

respectivamente, Presidente, Secretária e Tesoureira da Junta - nos 

termos do número um do artigo vigésimo da Lei numero setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de Setembro. -----------------------------------------

----------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 Agosto: ------------------------------- 

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

Sanitários públicos, espaços públicos, jardins, entre outros; --------------------- 

 -------- 2º - Limpeza de algumas estradas e veredas, mais necessitadas, 

por alturas das festividades da Freguesia; --------------------------------------------- 

 -------- 3º - Limpeza dos espaços onde se desenvolveu as festas da 

freguesia (NSA e SSS), antes, durante e após a realização das mesmas 

(estradas, praceta, adro, sanitários, tapetes, etc.); -------------------------------- 

 -------- 4º - Apoio na construção de 40 metros de levada, em frente à 

antiga escola do Poiso (cedência do material – areia e cimento – e 

fiscalização dos trabalhos realizados pelos regantes). A opção de 

realização por parte dos regantes devem-se ao facto dos mesmos 

terem urgência da obra e a Junta não possuir recursos humanos 

disponíveis para a realizar com a devida urgência; ------------------------------- 

 -------- 5º - Limpeza e desobstrução do Corego da Pedra; ----------------------- 

 -------- 6º - Colocação e fixação de um tubo sobre uma entrada para 

terreno, construção de zona de captação e de descarga de água, na 

Achada dos Aparícios (estrada da Central – junto ao tubo colocado 

sobre a Estrada da Central); ---------------------------------------------------------------- 
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 -------- 7º - Colocação e Fixação de tubo de 200 e reconstrução da 

Vereda, numa extensão de 12 metros, na levada atrás da casa do 

Agostinho (marido da Fátima), na Terra Grande, pelo facto da mesma 

estar furada e a água estar a entrar para as habitações abaixo da 

mesma; ------------------- 

 -------- 8º - Apoio aos paroquianos no corte de “verdes” para a 

realização do tapete da festa do SSS; -------------------------------------------------- 

 -------- 9º - Cedência de 25 metros de tubo (de 43) para a levada da 

Achadinha e 6 metros de tubo de 125 para a levada da Pereira;------------ 

 -------- Foram igualmente transmitidas as iniciativas levadas a cabo pelo 

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

 -------- 1º - Encaminhamento para a Câmara Municipal da Ribeira Brava 

de documento onde se identifica mais algumas situações por resolver 

nas obras da Ribeira (passagem aérea em frente ao pavilhão, acesso à 

ponte pedonal da Estrada Regional na Rocha alta, varanda na levada 

em frente ao pavilhão e escadas no final da muralha na ribeira da 

Ameixieira); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- A Junta decidiu, por unanimidade, na competência que lhe é 

conferida pela alínea rr), do numero um do artigo dezasseis da Lei 

numero 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 

numero 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 do senhor Presidente de 

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

 -------- De Ângelo Garcês de Góis residente em Estrada Regional 105, CCI 

109 Terra Grande, para ser presente na Escola Superior de Educação de 

Coimbra. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De Magda Sofia de Jesus Dinis Ferreira, residente em Caminho da 

Levada Grande nº 15, para fins de Obtenção de Bolsa de Estudo. --------- 

 ------- De Igor Beto Freitas Duarte residente em Vereda da Terra dos 

Alhos, nº 9, para fins Escolares. ------------------------------------------------------------- 

-------- De Fernanda dos Ramos Vicente residente em Estrada do Lombo 

do Moleiro nº 108, para fins de Segurança Social. ---------------------------------- 

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

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

Presidente, tomada no uso da competência que lhe é conferida pela 

alínea i) do número um do artigo dezoito, da Lei numero setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de Setembro, autorizar o pagamento das 

Despesas realizadas durante o mês de Agosto de dois mil e dezasseis, no 

valor total de três mil oitocentos e quarenta e três euros e treze 

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

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

seiscentos e quarenta e nove euros e trinta e seis cêntimos, proveniente 

de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 



 
Junta de Freguesia de Serra de Água 

Acta nº8/2016 Página 3 
 

--------Em Operações Extra-Orçamentais - Operações de Tesouraria - o 

valor de quatrocentos euros e setenta e sete cêntimos. ------------------------- 

------- IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis o valor de cento e vinte e 

quatro euros e noventa e nove cêntimos. --------------------------------------------- 

------- A Receita cobrada directamente pela Junta, teve o valor de 

cento e vinte e um euros e oitenta cêntimos. ---------------------------------------- 

-- ------ E, não havendo mais nada a tratar, foi pelas dezassete horas, 

encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 a redigi. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

O Presidente: ____________________________________________ 

(Jorge Manuel Faria dos Santos) 

 

O Secretário: ____________________________________________ 

(Maria Cidália Fernandes Pestana) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Maria Irene Canha Gomes) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


