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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICIPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO QUATRO DA 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 

DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZASSEIS 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Abril 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, 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. -----------------

--------Às 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 Abril: ----------------------------------- 

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

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

 -------- 2º - Limpeza de todas as veredas, caminhos e estradas da 

freguesia e de acordo com as visitas do Espírito Santos pelos diversos 

sítios; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3º - Limpeza e remoção de pequenas derrocadas, um pouco por 

toda a freguesia e aquando das chuvas, que se fizeram sentir quase 

durante todo o mês de Abril;----------------------------------------------------------------

----------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 - Ajuda no preenchimento das declarações de IRS dos 

residentes da freguesia;------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 3º - Elaboração e entrega a Assembleia de freguesia e, posterior, 

colocação no site, da informação escrita relativa a actividade da Junta 

de Freguesia e para apreciação da mesma pela Assembleia de 

Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 4º - Divulgação e acompanhamento da acção – Largada de 

Parasitóide no combate a Vespa do Castanheiro - promovida pela 

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas;----------------------------------------- 

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

 -------- A Junta decide, 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, 

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, alterado pelo decreto lei 

número setenta e três barra dois mil e catorze, de treze de Maio, dar 

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

 -------- De Maria do Monte dos Santos da Costa, residente em Estrada do 

Lombo do Moleiro CCI cento e catorze, para ser presente na Segurança 

Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Samuel Figueira da Silva, residente em Estrada do Passal, número 

quarenta e quatro, para fins de renovação de licença de detenção de 

arma de recreio. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ 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 numero setenta e cinco barra dois 

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

despesas realizadas durante o mês de Abril de dois mil e dezasseis, no 

valor total de quatro mil cento e dezoito euros e três cêntimos. -------------- 

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

catorze mil oitocentos e cinquenta e sete euros e sessenta e cinco 

cêntimos, proveniente de: -------------------------------------------------------------------  

-------- Do Fundo de Financiamento das Freguesias, segundo trimestre o 

valor de catorze mil quatrocentos e vinte e sete euros. -------------------------- 

-------- Imposto Municipal sobre Imóveis o valor de vinte e sete euros e 

vinte e oito cêntimos. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Receita Extra-orçamenta l- Operações de Tesouraria, o valor de 

trezentos e sessenta e sete euros e setenta e sete cêntimos. ------------------- 

 -------- Arrecadada directamente pela Junta o valor de trinta e cinco 

euros e sessenta cêntimos. ------------------------------------------------------------------- 

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

-------- A Junta de Freguesia de Serra de Água, deliberou por 

unanimidade, após análise e nos termos da competência que lhe é 

conferida por lei, atribuir, apoio económico (donativo) no valor de 

trezentos e cinquenta euros, à Confraria de São Vicente de Paulo de 

Nossa Senhora da Ajuda, para ajudar financeiramente a realização de 

trabalhos essenciais a dignidade de condições de vida de uma 

habitante da Freguesia (Maria Fátima), de acordo com o oficio da 

confraria de dezoito de Abril.  

-------- Decidiu nos mesmos termos atribuir apoio monetário no valor de 

duzentos euros (donativo), à Associação de Familiares para a 
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Integração de pessoas Deficientes, para ajuda de duas pessoas 

(Elisabete Abreu e Susi Santos), habitantes desta Freguesia na 

deslocação a Lisboa, afim de participarem nos Jogos sem Fronteiras 

organizados por a referida associação de dois a quatro do mês de 

Junho do ano corrente, em conformidade com o oficio datado de vinte 

e seis de Abril. ------------------- 

  ------- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


