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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO DOZE DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA DO MÊS DE NOVEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

 

 

--------Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e 

um reuniu, ordinariamente, o executivo da Junta de Freguesia de Serra 

de Água com a presença dos seus constituintes, designadamente: 

Albertina Jesus Diniz Ferreira, Presidente; Carlos Leonel Góis Gomes, 

Secretário e Norberto Jesus Paulino, Tesoureiro. A reunião realizou-se no 

edifício da Sede da Junta de Freguesia, sito à Rua Dr. Jordão Faria 

Paulino, número doze, nos termos do número um do artigo vigésimo da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.- 

--------Às dezoito horas e trinta minutos, a Senhora Presidente declarou 

aberta a reunião._____________________________________________________ 

--------Deliberações:____________________________________________________ 

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

--------Enumerar os trabalhos realizados durante o mês de novembro de 

dois mil e vinte e um pela Junta de Freguesia:__________________________ 

--------1) Limpeza de lixo nos miradouros, sanitários, espaços públicos, 

ruas centrais da freguesia e das paragens dos autocarros às quintas-

feiras;_________________________________________________________________

--------2) Limpeza da Vereda da Pedra;____________________________ 

--------3) Limpeza da Vereda do Lombo do Rato;__________________ 

--------4) Limpeza da Vereda da Pedra do Fogo;___________________ 

--------5) Limpeza da Vereda da Fajã Redonda;____________________ 

--------6) Limpeza da Vereda da Banda Viceiro;____________________ 

--------7) Limpeza das Vereda para o MIUT (Madeira Islanda Ultra 

Trail);____________________________________________________________ 

--------8) Limpeza da Leveda e Vereda do Castanheiro;____________ 

--------9) Limpeza da Rua Quintino Figueira Ornelas;________________ 

--------10) Limpeza dos Corgos do Poiso, da Rocha Alta, do Pomar 

(2), o Lombo do Moleiro e do Ferreiro;____________________________ 
---------Segunda deliberação:___________________________________________ 

--------Elaborar e aprovar o orçamento de acordo com a alínea a) 

do artigo nono da lei setenta cinco, barra dois mil e treze, de doze 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 
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de setembro, para o ano económico de 2022, no valor total de 

cento e treze mil, quatrocentos e noventa euros, na despesa e na 

receita;_________________________________________________________ 

--------Elaborar e aprovar o mapa de pessoal da Junta de Freguesia da 

Serra de Água de acordo com a alínea m) do artigo nono da lei setenta 

e cinco, barra dois mil e treze, de doze de setembro ;___________________ 

---------Terceira deliberação:____________________________________________ 

 -------- A Junta decidiu, por unanimidade, ratificar a decisão da sua 

Presidente, tomada no uso da 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, aprovar a despesa do mês 

de novembro no valor total de, seis mil, duzentos e setenta e um euros e 

oito cêntimos;_________________________________________________________ 

 -------- No referido período, a Junta de Freguesia efectivou um valor total 

de receita de, quarenta e um euros e trinta e nove cêntimos, na sua 

maior parte proveniente de receitas cobradas brutas.__________________ 

--------Quarta deliberação:____________________________________________ 

--------A Junta de Freguesia decidiu, por unanimidade, e 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 e 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 Maio, ratificar a decisão da 

senhora Presidente de atribuição de despacho favorável aos 

requerimentos cento e cinquenta até cento e cinquenta e dois, cento e 

cinquenta e quatro, cento e cinquenta e seis, cento e cinquenta e oito, 

e cento e cinquenta e nove, para os fins neles designados._____________ 

--------Quinta deliberação:_____________________________________________ 

--------Aprovou-se, por unanimidade, oferecer às crianças da Escola 

EB1C.PE da Serra de Água uma prenda de Natal à semelhança dos 

anos anteriores, de acordo com a alínea v) do artigo dezasseis da lei 

setenta cinco, barra dois mil e treze, de doze de setembro e com 

o plano desta instituição.______________________________________________ 

--------Sexta deliberação:_______________________________________________ 

--------Dando cumprimento às medidas impostas e declaradas pela 

declaração de Contingência, integradas na Resolução 1208/2021/RAM, 

o executivo simplificará as cerimónias realizando apenas a missa 

solenizada e o hastear das bandeiras;_________________________________ 

--------Sétima deliberação:_____________________________________________ 

--------Elaborar e aprovar o mapa de pessoal da Junta de Freguesia da 

Serra de Água de acordo com a alínea m) do artigo nono da lei setenta 

e cinco, barra dois mil e treze, de doze de setembro ;___________________ 

--------Outras iniciativas da Sra. Presidente:______________________________ 

--------Desbloqueio do serviço administrativo e preparação da 

trabalhadora do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) para realizar as 

tarefas administrativas;________________________________________________ 

Rubricas 

 

Presidente 

_________ 

 

Secretário 

_________ 

 

Tesoureiro 

________ 
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--------Modernização do serviço administrativo através da substituição do 

pagamento da despesa através de transferência bancária em vez do 

obsoleto cheque;_____________________________________________________ 

--------Pedido de substituição urgente da instalação elétrica das casas 

de banho públicas da Freguesia em risco de curto-circuito;_____________ 

--------Pedido de obras / marcação de estacionamentos para o apoio 

ao comércio local;____________________________________________________ 

--------Insistência junto da Águas Residuais da Madeira (ARM) para a 

retirada do lixo à entrada da Estrada do Pinheiro;______________________ 

--------Pedido de reposição à Águas Residuais da Madeira (ARM) do 

circuito de recolha do lixo no Caminho Velho do Poiso;_________________ 

--------Pedido à Águas Residuais da Madeira (ARM) para recolher o lixo, 

porta a porta, na Estrada da Ameixeira, a pedido de uma residente;____ 

--------A Junta de Freguesia, em parceira com o Circo Mundial / Câmara 

Municipal da Ribeira Brava, efetua a venda de bilhetes, no valor de 5€, 

para o Circo de Natal do dia 28 de dezembro, dia em que se celebra o 

aniversário da Freguesia, e também para os dias 22 e 26 de dezembro, 

e para o dia 5 de janeiro de 2022;_____________________________________ 

--------A Junta de Freguesia, em colaboração com a Câmara Municipal 

da Ribeira Brava, organizou o processo de testagem COVID-19 na sede 

da Junta às terças-feiras;______________________________________________ 

--------Deliberar a suspensão do programa do Instituto de Emprego da 

Madeira (IEM) do Sr. Horácio Hilário de Brito, por inadaptabilidade do 

candidato;___________________________________________________________ 

--------Entregou, junto do Tribunal Constitucional, a declaração de 

rendimentos da Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Serra de 

Água;________________________________________________________________ 

--------Não havendo mais nada a tratar foi, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, encerrada a reunião._________________________________________ 

--------Para constar, lavrou-se a presente acta, que depois de lida, foi 

aprovada por unanimidade.__________________________________________ 

--------Eu, secretário, Carlos Leonel Góis Gomes, a elaborei e redigi.______  

 

A Presidente: ____________________________________________ 

(Albertina de Jesus Diniz Ferreira) 

 

O Secretário: ____________________________________________ 

(Carlos Leonel Góis Gomes) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Norberto Jesus Paulino) 

 


