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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 DEZASSETE 

 

 

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

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

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

 -------- 2º - Ações de limpeza e recolha de lixo ao longo de toda a 

Estrada Regional da Encumeada antes e após o Rali Vinho Madeira; ----- 

 -------- 3º - Limpeza de algumas Veredas e Estradas da Freguesia que 

estavam em falta. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4º - Reforço de limpeza dos espaços publicos no centro da 

Freguesia, antes, durante e após as Festas de NSA e SSS; ----------------------- 

 -------- 5º - Construção de 25 metros de levada na Terra Grande, ao lado 

da casa do José Fernandes; ---------------------------------------------------------------- 

 -------- 7º - Reconstrução de 12 metros de levada, na Terra Grande, ao 

lado da casa da Sr. Maria Perestrela; --------------------------------------------------- 

 -------- 8º - Reconstrução de cerca de 22 metros de levada, com 

colocação de metros de tubo de 200 e sua fixação na levada junto à 

casa da Maria Jose, no Lombo do Moleiro; ------------------------------------------- 

 -------- 9º - Construção de 42 metros de levada, no Poiso, abaixo da casa 

do sr. Agostinho do “Caroto”; -------------------------------------------------------------- 
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 -------- 10º - Construção de um muro de suporte à Vereda do Fundinho, 

com cerca de 15x3 metros, por baixo da casa do Sr. José “Farrusca” e 

com a colaboração (voluntária) do mesmo em mão-de-obra; -------------- 

 -------- 11º - Construção de 16 metros de caminho e levada, no final da 

Estrada do Pinheiro; ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 12º - Reconstrução de 16 metros de caminho e levada, no Lombo 

do Moleiro, atrás da casa do Norberto, filho do Álvaro; -------------------------- 

 -------- 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 algumas deficiências na recolha de lixo 

durante as festas da Freguesia; ------------------------------------------------------------ 

 -------- 3º - Apoio financeiro no valor de 500.00 euros para as festas do 

Senhor; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4º - Apoio financeiro no valor de 800,00 euros para a recuperação 

total dos bancos do adro da Igreja da Serra de Água; -------------------------- 

 ------ 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 Dina Marta Rodrigues da Silva, residente em Estrada Lombo do 

Moleiro, número 80, para fins bancários, ----------------------------------------------- 

---------- De João Carlos Quintal de Freitas, residente em Estrada Regional 

da Encumeada, Terra Grande, CCI 108, para ser presente na Casa do 

Povo da Serra de Água; ---------------------------------------------------------------------- 

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

109 Terra Grande, para fins Bolsa de Estudo. ----------------------------------------- 

------- De Bernardino Francisco Teixeira, residente em Vereda da Ladeira 

de Cima nº 3, para ser presente às autoridades Curaçalinas. ----------------- 

-------- De Lúcia Nelli de Abreu, residente em Estrada do Passal, nº 14, 

para ser presente no Centro de Saúde da Ribeira Brava. ----------------------- 

-------- De Lúcia Fátima Jesus Gomes do Vale da Silva, para fins de 

Pensão de Social. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De Francisco de Abreu Correia, residente em Caminho da Terra 

Grande, nº 11, para fins Bancários; ------------------------------------------------------- 

 ------ 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, autorizar o pagamento das Despesas 

realizadas durante o mês de Agosto de dois mil e dezassete, no valor 
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total de oito mil duzentos e vinte e nove euros e oitenta e três cêntimos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

quatrocentos e oitenta e seis euros e quarenta cêntimos, provenientes 

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

-------- Imposto Municipal sobre Imóveis – o valor de dezassete euros e 

vinte e quatro cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- 

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

trezentos e setenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos. -------------- 

-------- Receita proveniente de Recenseamento Eleitoral e outros, o valor 

de trinta e um euros e noventa e nove cêntimos. ---------------------------------- 

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

euros dez cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Quarta Deliberação: ------------------------------------------------------------------ 

------- A Junta de Freguesia da Serra de Água, decidiu, por unanimidade, 

atribuir um apoio financeiro à Confraria do Santíssimo Sacramento da 

Paróquia da Serra de Água, no valor de quinhentos euros, para ajuda 

nas despesas da festa que se realizou nos dias 19 e 20 de Agosto, de 

acordo com as competências que lhe são conferidas por lei.----------------- 

  ----- Quinta Deliberação: ------------------------------------------------------------------ 

------- A Junta de Freguesia da Serra de Água, decidiu, por unanimidade, 

atribuir um apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

da Serra de Água, no valor de oitocentos euros, para fazer face as 

despesas da reparação dos bancos de madeira que se encontram no 

adro da Igreja. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Sexta 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 de Serra de Água, deliberou por unanimidade 

aprovar a Segunda Revisão do Plano e do Orçamento do ano de dois 

mil e dezassete, a submeter à apreciação do Órgão Deliberativo da 

Freguesia, tendo em vista a sua aprovação e cuja Revisão da Despesa 

consiste no seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Primeiro – Na Despesa Orçamental – diminuição da verba inscrita 

na rubrica zero um, zero três, dez, noventa e nove – Segurança social, 

mo valor de cento e cinquenta euros. -------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – A diminuição da verba inscrita na rubrica zero dois, 

zero um, dezassete – Ferramentas, o valor de quinhentos euros, ------------- 

-------- Terceiro – A diminuição da verba inscrita na rubrica zero um, zero 

três, zero dois – ADSE, o valor de quinhentos euros. -------------------------------- 

-------- Quarto – A diminuição da verba inscrita na rubrica zero dois, zero 

um, zero um – Matérias-primas – no valor de quinhentos euros. --------------- 

-------- Quinto – A diminuição da verba inscrita na rubrica zero dois, zero 

um, vinte e um – Outros Bens – no valor de quinhentos euros. ----------------- 

-------- Sexto – A diminuição da verba inscrita na rubrica zero dois, zero 

dois, zero três – C. Bens – no valor de quinhentos euros. -------------------------- 
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-------- Setimo – Abertura da rubrica: zero um, zero três, zero cinco, zero 

dois zero um – C.E.S.Social: com a inscrição do valor de cento e 

cinquenta euros. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Oitavo – O reforço, rubrica, zero um, zero três, zero um – encargos 

com a Saúde -  no valor de quinhentos euros. --------------------------------------- 

-------- Nono – O reforço da verba inscrita na rubrica zero sete, zero um, 

zero quatro, zero um – Viadutos, arruamentos e obras complementares, 

no valor de, dois mil euros. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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) 

 

 

 


