
 
Junta de Freguesia de Serra de Água 

Acta nº8/2015 Página 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NUMERO OITO DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DE AGOSTO DO ANO 

DE DOIS MIL E QUINZE 

 

 

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

quinze, reuniu ordinariamente a Junta de Freguesia de Serra de Água, 

no edifício da sua sede, Rua Dr. Jordão Faria Paulino, os senhores Jorge 

Manuel Faria dos Santos, Maria Cidália Fernandes de Jesus Pestana e 

Maria Irene Canha Gomes, respectivamente presidente secretária e 

tesoureira, nos termos do numero um do artigo vigésimo da Lei numero 

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

 -------- As dezasseis horas o senhor presidente declarou aberta a reunião. 

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

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

 -------- Foi transmitido pela Junta de Freguesia os trabalhos realizados, 

pela mesma, durante o mês de Agosto:-------------------------------------------- 

 -------- 1º - Limpeza de todas as veredas e estrada da freguesia;-------------- 

L ------- 2º - Limpeza de jardins e recolha de lixo nos miradoiros da 

Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2º - Limpeza e manutenção dos espaços públicos (casas de 

banho, praceta, adro, ruas centrais) antes, durante e após as festas da 

Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3º - Recolha de lixo e das flores do tapete da procissão da Festa 

do Senhor;------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4º - Construção/aumento de 200 metros de murro da Estrada do 

Pinheiro;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5º - Colocação e fixação de dois tubos de 19 metros (tubo 

125mm) por baixo da casa do Armando no Poiso, porque não passava 

água de rega;------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi igualmente transmitido as tarefas desempenhadas pela Junta 

ao serviço da mesma:-------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1º - Acompanhamento e fiscalização da obra de canalização da 

Ribeira e Ribeiros, nomeadamente:------------------------------------------------------- 

 --------  Alertas sobre os acessos não realizados, nomeadamente, no 

ribeiro em frente à poncha do Sr. Henrique, quer na margem esquerda, 

quer na direita;------------------------------------------------------------------------------------ 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 
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 -------- Alerta para a construção de um bocado de vereda no passal, 

junto a casa do Sr. Vitor;----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Alerta para a colocação das varandas sobre os ribeiros 

canalizados, veredas perigosas e levadas;-------------------------------------------- 

 -------- 2º - Solicitação de informação relativa ao Edital da Secretaria 

Regional das Florestas e Pescas e relativo à obrigatoriedade do abate 

dos pinheiros com doença e que, após várias consultas a Secretaria, 

não foi conclusiva e a Junta, apenas fez o ser dever de publicitar e 

informar os seus cidadãos do referido Edital (página de internet, 

afixação em locais públicos e publicação nas missas);--------------------------- 

 -------- 3º - Foi também atribuído por esta autarquia um apoio aos 

Bombeiros Municipais da Ribeira Brava no valor de 500,00 Euros e à 

Confraria do Santíssimo Sacramento, também no valor de 500,00 euros e 

para ajuda na festa do Senhor. Ambos ao abrigo do apoio/donativo às 

instituições públicas, sem fins lucrativos.------------------------------------------------- 

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

 -------- A Junta delibera por unanimidade pela 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, 

ratificar as seguintes decisões dadas 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, dar despacho favorável ateste-

se aos seguintes requerimentos: ----------------------------------------------------------- 

 -------- De Maria Domingas Pestana de Andrade, para fins de entrega na 

Caixa Geral de Aposentações. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Para fins de Bolsa de estudo de Gislene Soraia Ferreira Pestana e 

de Sara Cristina Dinis Ferreira, para serem entregues na Câmara 

Municipal da Ribeira Brava. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Para fins bancários de Laura Gonçalves Pita. ------------------------------- 

 -------- De Maria Alice Pestana Dinis e de Bernardino Francisco Teixeira, 

para fins de ser presente as Autoridades Francesas e Curaçalinas.---------- 

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

 -------- A Junta deliberou 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 numero setenta e cinco barra dois 

mil e treze de doze de Setembro, de autorização de pagamento das 

despesas realizadas durante o mês de Agosto no valor total de cinco mil 

e oitenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos. --------------------------------- 

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

quatrocentos e sessenta e sete euros e vinte e seis cêntimos, 

proveniente de: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Operações de Tesouraria o valor de trezentos e setenta e cinco 

euros e trinta e dois cêntimos. -------------------------------------------------------------- 

 -------- Imposto municipal sobre imóvel o valor de trinta euros e sessenta e 

um cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Arrecadada directamente pela Junta o valor de sessenta e um 

euros e trinta e três cêntimos. --------------------------------------------------------------- 
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 -------- 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 a redigi.-------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

O Presidente: ____________________________________________ 

(Jorge Manuel Faria dos Santos) 

 

O Secretário: ____________________________________________ 

(Maria Cidália Fernandes Pestana) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Maria Irene Canha Gomes) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


