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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NUMERO NOVE DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E QUINZE 

 

 

 Aos trinta dias do mês de Setembro 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 Setembro:-------------------------------------------- 

 -------- 1º - Limpeza de lixo nos miradoiros da Freguesia;--------------------------- 

 -------- 2º - Limpeza e manutenção das casas de banho públicas, dos 

espaços públicos no centro da freguesia, dos jardins públicos, entre 

outros espaços comuns;----------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3º - Limpeza do Impasse da Rocha Alta, Vereda do Leste e a 

vereda da Fajã Redonda no sitio da Rocha Alta;----------------------------------- 

 -------- 4º - Limpeza do Impasse da Fajã dos Vinháticos que estava 

fechado desde o 20 de Fevereiro de 2010;-------------------------------------------- 

 -------- 5º - Construção de uma muralha de protecção a levada e 

vereda no Caminho da Levada Grande (junto à casa da Vanda);--------- 

 -------- 6º - Reconstrução de 6 metros de levada no Lombo do Moleiro e 8 

metros no sitio da Pedra;---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7º - Reconstrução parcial da Paragens de autocarro da Terra 

Grande;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 8º - Construção de 22 metros de vereda da Eira da Moura;------------ 

 -------- 9º - Construção de 9 metros de vereda na entrada do Boqueirão 

e levada na restante vereda que estava sem levada e a água corria 

pela vereda.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

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

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

 --------  Alerta sobre a necessidade de alteração da escada de acesso 

ao ribeiro no passal;----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Alerta para a construção de escadas no 1º Ribeiro da Amexieira e 

para a levada do Passal e na rotunda e para acesso à levada da 

Pereira:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Alerta para a necessidade de alteração do projecto para a 

passagem superior com linha de água e vereda em frente ao pavilhão 

(para pelo menos 1 metro de passadiço);--------------------------------------------- 

 -------- Alerta para colocação de uma guarda no passeio da Via 

expresso junto à rotunda;--------------------------------------------------------------------- 

 -------- Alerta para a construção do passeio em falta na Entrada do 

Passal junto à nova estrada;----------------------------------------------------------------- 

 -------- Alerta para a necessidade de deixar um passeio com pelo menos 

80 cm no ribeiro junto a casa do Adriano – Lombo do Moleiro;---------------- 

 -------- Alerta para a necessidade de construção de um acesso, paralelo 

ao já realizado, na passagem superior sobre o ribeiro de cima no lombo 

do moleiro (acima das casas que foram demolida);------------------------------- 

 -------- 2º - Recomendação a ARM para a fixação do contentor de lixo 

colocado na Estrada do Poiso, junto a casa do Serafim e porque o 

vento derruba-o com muita frequência;------------------------------------------------ 

 -------- 3º - Aquisição de um martelo eléctrico e uma rebarbadora para 

junta de freguesia e por forma não dependermos da autarquia para a 

realização de trabalhos em que os mesmos são necessários.------------------ 

 ------ 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: ----------------------------------------------------------- 

 -------- Para fins de Bolsa de estudo de Nery Loreana Parra de Jesus, de 

Laura da Silva e de Hélder Tomé Pestana de Jesus, para serem 

entregues na Universidade da Madeira. ----------------------------------------------- 

-------- De Lúcia Fátima Gomes do Vale Silva e de António Roberto 

Rodrigues da Silva, para fins bancários. ------------------------------------------------ 

-------- Para ser presente na Universidade de Coimbra, de Angêlo Garcês 

de Góis. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De Teresa Gabriela Pestana de Jesus, para ser entregue na 

Securité Social d’Assurance Maladie. --------------------------------------------------- 

-------- Osvaldo da Silva de Abreu, para ser presente na Alfandega do 

Funchal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

presidente pela competência que lhe é conferida pela alínea i) do 
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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 Setembro no valor total de cinco 

mil e setenta e dois euros e vinte e um cêntimos. ----------------------------------- 

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

quinhentos e trinta e nove euros e quarenta e oito 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 dezoito euros e 

cinquenta e seis cêntimos. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Licenças de Canídeos cento e seis euros e noventa cêntimos. ------ 

 -------- Arrecadada directamente pela Junta o valor de trinta e oito euros 

e setenta  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 a redigi.-------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

 

O Presidente: ____________________________________________ 

(Jorge Manuel Faria dos Santos) 

 

O Secretário: ____________________________________________ 

(Maria Cidália Fernandes Pestana) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Maria Irene Canha Gomes) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


