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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO UM DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DE JANEIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E DEZANOVE 

 

 

-------- Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezanove, reuniu, ordinariamente, o executivo da Junta de Freguesia 

de Serra de Água com a presença dos seus constituintes, 

designadamente: Francisco Paulo Pestana, Presidente; Albertina de 

Jesus Diniz Ferreira, Secretária e Lígia Diniz Pestana, Tesoureira. 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 dezasseis horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.  

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

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

 -------- Enumerar os trabalhos realizados durante o mês de janeiro pela 

Junta de Freguesia: --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1)Limpeza de lixo nos miradouros da Freguesia, sanitários, espaços 

públicos e ruas centrais da freguesia;---------------------------------------------------- 

 -------- 2) Limpeza das veredas do sítio da Rocha Alta, Impasse da Rocha 

Alta e Vereda dos Lestes.--------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3)Limpeza da Vereda da Ladeira no Sítio da Laje.------------------------ 

 -------- 4)Limpeza das Veredas da Terra Chã, Quebrada e Pinheiro;---------- 

 -------- 5) Limpeza das Verdas da Eirinha, do Pomar e do Fundinho;--------- 

 -------- 6) Limpeza das Veredas do Sítio da Terra Grande, da Fajã dos 

Vinháticos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 7) Limpeza da Praceta e das ruas principais, apoio logístico, antes 

e após a realização da IV Mostra da Poncha e do Mel realizada pela 

Casa do Povo da Serra de Água.---------------------------------------------------------- 

 ------ O presidente apresentou algumas iniciativas desenvolvidas pela 

Junta de Freguesia durante o mês de janeiro, designadamente:---------- 

 -------- Comemoração do Santo Amaro com oferta de um Lanche-

Convívio às crianças da Escola EB1C.PE da Serra de Água nas 

instalações da Casa do povo local.------------------------------------------------------ 

 -------- Segunda deliberação: -------------------------------------------------- 
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 -------- Para cumprimento do estipulado no artigo vinte e nove e nos 

termos do anexo a que se refere o artigo segundo da lei número trinta e 

cinco barra dois mil e catorze, de vinte de Junho, a Junta de Freguesia 

de Serra de Água, elaborou e aprovou o mapa de registo dos 

trabalhadores desta Junta, com referência ao dia trinta e um de 

dezembro do ano de dois mil e dezoito.----------------------------------------------- 

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

 -------- A Junta de Freguesia de Serra de Água, no uso da competência 

que lhe é conferida pelo estatuído na alínea b) do n.º2, do artigo 2.º, do 

Decreto- Lei nº209/2009 de 03/09, conjugado com o preceituado no 

n.º3 do artigo 16º da Lei n.º71/2018 de 31/12 (LOE 2019), deliberou por 

unanimidade, nos termos do estipulado nos artigos 156, 157 e 158 da Lei 

nº35/2014, de 20/06 (LGTFP), proceder à alteração do posicionamento 

remuneratório da Assistente Técnico do Mapa de Pessoal da Junta de 

Freguesia de Serra de Água, com efeitos retroactivos a 01 de janeiro de 

2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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 dezembro no valor total de quatro mil, duzentos e quarenta e três 

euros e quarenta e três cêntimos.--------------------------------------------------------- 

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

de receita de, quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e trinta e 

sete cêntimos, sendo o valor de trinta e nove euros e sete cêntimos 

relativo ao Recenseamento Eleitoral do ano de dois mil e dezoito.---------- 

  ------- Quinta 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 do senhor 

Presidente de atribuição de despacho favorável aos requerimentos 

número, u, três, quatro, sete, oito, treze e catorze para os fins neles 

designados.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

 -------- Eu, secretária, Albertina de Jesus Diniz Ferreira, a elaborei e redigi.  

 

O Presidente: ____________________________________________ 
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O Secretário: ____________________________________________ 

(Albertina de Jesus Diniz Ferreira) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Lígia Diniz Pestana) 

 

 

 


