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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

VINTE E NOVE DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS 

 

 

 Aos vinte e nove dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e 

dezasseis, 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 número 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: ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Foram transmitidos pela Junta de Freguesia os trabalhos 

realizados, pela mesma, durante o mês de Fevereiro: -------------------------- 

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

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

 -------- 2º - Limpeza de algumas veredas, estradas e caminhos da 

freguesia, com derrocadas ou apenas pequenas obstruções da via; ----- 

 -------- 3º - Construção de levada com cerca de 5 metros em alternativa 

a existente e que passava na antiga escola do Poiso;---------------------------- 

 -------- 4º - Colocação de cerca de 40 metros de varanda no caminho 

velho do Poiso (desde a frente da casa do juvenal até ao fim do 

espaço da escola e nas escadas para os terrenos);------------------------------- 

 -------- 5º - Construção de cerca de 15 metro de vereda e levada junto a 

venda do Galucho e 6 metros de levada que atravessam o Ribeiro e 

respectivas muralhas de suporte à mesma (1x5m);--------------------------------- 

 -------- 6º - Pequena intervenção na levada ao lado da casa do sr. Rafael 

que perdia água; ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7º - Cedência de 18 metros de tubo de 125 par a levada do Poiso, 

- após o ribeiro;------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 8º - Desobstrução de vereda e levada na Ameixieira – levada 

abaixo da ponte de madeira;--------------------------------------------------------------  

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 
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 -------- Foram igualmente transmitidos as tarefas desempenhadas pela 

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

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

Ribeira e Ribeiros; -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2º-Elaboração e encaminhamento para as entidades 

competentes da obra de canalização da ribeira da Perira, Eirinha e Fajã 

das éguas, das pontes, acessos e captações de água;-------------------------- 

 -------- 3º - Reunião do a enfermeira chefe do nosso Centro de Saúde e, 

posteriormente, com a Dr.ª Perpetua (directora) e pelo problemas da 

falta de vagas para consulta no nosso centro de saúde e, com isso, a 

espera antecipada (alguns desde as 7:00 am) à porta para 

conseguirem uma consulta; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 4º - Participação da Abertura da estrada da Encumeada ao Paul 

da Serra;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5º - Colaboração com a SR Agricultura e no sentido de informar e 

ajudar quem necessitar na renovação da licença de habitação de 

produtos fitofarmacêuticos; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Acompanhamento dos trabalhos de corte e queima dos pinheiros 

infectados pelo Nemátodo do pinheiro, em parceria com a DRF e a 

Guarda Florestal;--------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ 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 Outubro, 

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 Teresa dos Ramos Gomes da Silva, residente em Estrada da 

Encumeada, CCI 111, para ser presente na Secretaria Regional das 

Finanças e Administração Pública. -------------------------------------------------------

-------- Maria José Sousa Andrade de Freitas, residente em Caminho 

Velho do Poiso, nº 32, para fins Bancários. ---------------------------------------------

-------- Ana Paula da Silva Diniz, residente em Estrada do Lombo do 

Moleiro, nº 17, para ser presente na Açoriana Seguros. -------------------------- 

-------- Magda Alexandra Pestana Ribeiro, residente em conjunto 

habitacional do Poiso-Impasse do Poiso nº 11, para fins de ser presente 

na Delegação Escolar da Ribeira Brava. ----------------------------------------------- 

 ------ 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 Fevereiro no valor total de sete 

mil seiscentos e cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos. --------- 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

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

trezentos e noventa e dois euros e cinquenta e sete cêntimos, 

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

 -------- Operações de Tesouraria o valor de trezentos e sessenta e sete 

euros e setenta e sete cêntimos. --------------------------------------------------------- 

 -------- Arrecadada directamente pela Junta o valor de vinte e quatro 

euros e oitenta cêntimos centimos. ------------------------------------------------------ 

 -------- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


