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JUNTA DE FREGUESIA DE SERRA DE ÁGUA 

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA 

 

ACTA NÚMERO SEIS DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

VINTE E OITO DO MÊS DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

 

-------- Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito 

reuniu, ordinariamente, a direcção 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 junho pela 

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

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

espaços públicos e jardins; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2) Limpeza das ruas centrais da freguesia;------------------------------------ 

 -------- 3)Apoio aos agricultores na reparação e Limpeza das levadas de 

rega, designadamente: 

 -------- Limpeza e reparação da Levada da Cal;------------------------------------- 

 -------- Limpeza da Levada dos Poços;-------------------------------------------------- 

 -------- Reparação e limpeza da Levada do Serrado-grande;------------------ 

 -------- Limpeza da Levada da Achadinha;------------------------------------------- 

 -------- Limpeza da Levada da Pedreira;----------------------------------------------- 

 -------- Colocação de tubos de ligação da água, desde a ribeira às 

levadas, no sítio do Lombo do Moleiro com a colaboração de dois 

funcionários da Câmara Municipal.---------------------------------------------------- 

 -------- 4)Limpeza das veredas da Terra Grande, Eirinha, Rocha Alta, Eira 

da Moura, Fajã dos Vinháticos, Pomar e Covinha no Lombo do Moleiro;-- 

 -------- 5) Limpeza da Vereda e reparação de degraus no Impasse do 

Terro Negro.------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------ Segunda Deliberação:--------------------------------------------------- 
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 -------- A Junta de freguesia decidiu anuir o pedido da Senhora, Teresa 

Gil, do Sítio da Fajã dos Vinháticos, de vinte e cinco sacos de cimento 

para realizar, a expensas próprias, a reconstrução da Levada da 

pedreira da qual é utilizadora.-------------------------------------------------------------- 

-------- Terceira 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 junho.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de receita de setenta e seis euros e vinte e seis cêntimos;-----------------------

-------- A despesa perfez o total de, oito mil, trezentos e catorze euros e 

vinte e quatro cêntimos;------------------------------------------------------------------- 

 -------- No mesmo período, efectivou-se um total de seiscentos e oitenta 

e oito euros e vinte e sete cêntimos de operações de tesouraria.----------- 

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

------- Nos termos da alínea a) do número um do artigo dezasseis da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, a 

Junta de Freguesia de Serra de Água deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Terceira Modificação às Grandes Opções do Plano e as 

subsequentes modificações ao Orçamento da despesa e da Receita 

do ano de dois mil e dezoito, como a seguir se minudencia:------------------ 

-------- Primeiro – Na receita: o reforço da verba inscrita na rúbrica, zero 

um, zero dois, zero dois, referenciada por, Imposto Municipal sobre 

Imóveis, no valor de trezentos e oitenta euros ficando a mesma rúbrica 

dotada com o valor de mil e trinta euros;------------------------------------------- 

 -------- Segundo – A diminuição da verba inscrita na rubrica, zero, seis, 

zero, cinco, zero, três, zero, dois, zero, dois – Recenseamento Eleitoral, 

Eleições, Referendos e Outros, no valor de cento e oitenta euros ficando 

esta dotada com o valor de cento e vinte euros.-------------------------------- 

 -------- Terceiro – A diminuição da verba inscrita na rubrica, um, três, zero, 

um, zero, um, referenciada por Indemnizações, no valor de duzentos 

euros ficando esta dotada com o valor de cem euros.--------------------------- 

 -------- A revisão ao orçamento da despesa consistiu nas seguintes 

modificações:------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Primeiro- O reforço da rubrica zero, um, designada de Despesas 

com o Pessoal, no valor de quatro mil euros, e a diminuição no valor de 

seis mil e oitocentos euros, ficando esta dotada com o valor de vinte e 

oito mil e setecentos euros.--------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo- O reforço rubrica zero, um, zero, um, designada de 

Remunerações Certas e Permanentes, no valor de três mil euros e a 

diminuição no valor de cinco mil e trezentos euros, ficando a mesma 

dotada com o valor de, vinte e cinco mil e duzentos euros.------------------- 

 -------- Terceiro- A diminuição da rúbrica, zero, um, zero, um, zero, quatro, 

zero, um, designada de Pessoal em funções, no valor de, três mil euros, 

ficando a mesma dotada com o valor de dezassete mil euros.------------- 
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 -------- Quarto- A diminuição da verba inscrita na rubrica, zero um, zero, 

um, zero, seis, zero, dois, designada de, Alterações Obrigatórias de 

Posicionamento, no valor de, dois mil e trezentos euros, ficando a 

mesma dotada com o valor de mil euros.-------------------------------------------  

 -------- Quinto- o reforço da dotação da despesa inscrita na rubrica, zero, 

um, zero, um, um, cinco, designada de Remunerações por doença, no 

valor de, três mil euros, ficando a mesma dotada com o valor de, sete 

mil e duzentos euros.------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Sexto- O reforço da rúbrica, zero, um, zero, três, designada de, 

Segurança Social, no valor de mil euros, e a diminuição de mil e 

quinhentos euros, ficando a mesma dotada com o valor de, três mil e 

quinhentos euros.----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Sétimo- A diminuição da despesa inscrita na rúbrica, zero, um, 

zero, três, zero, um, designada de Encargos com a Saúde no valor de, 

mil e quinhentos euros, ficando a mesma dotada com o valor de mil e 

quinhentos euros.---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Oitavo- O reforço da verba inscrita na rúbrica, zero, um, zero, três, 

zero, dois, designada de Outros Encargos com a Saúde, no valor de mil 

euros, ficando a mesma dotada com o valor de dois mil euros.------------- 

 -------- Nono- O reforço da verba inscrita na rúbrica, zero, dois, zero, um, 

dois, um, designada de Outros Bens, no valor de oitocentos euros, 

ficando a mesma dotada com o valor de dois mil e cem euros.----------- 

 -------- Décimo- O reforço da verba inscrita da rúbrica, zero, sete, zero, 

um, zero, quatro, zero, um, designada de Viadutos e Arruamentos, no 

valor de dois mil euros, ficando a mesma dotada com o valor de treze 

mil, cento e cinquenta e nove euros e trinta e dois cêntimos. ----------------- 

 -------- 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 e menção “ Ateste-

se”aos seguintes requerimentos: ---------------------------------------------------------- 

-------- Comprovativo de residência requerido por, Cecília Gouveia Luís, 

residente no Conjunto Habitacional do Poiso, Impasse do Poiso, N.º5, 

9350-321, Serra de Água a ser presente na Groundforce Portugal.----------- 

-------- Comprovativo de residência requerido por, José Correia de Jesus, 

residente no Caminho do Lombo N.º17, Freguesia de Serra de Água, 

9350-322, Ribeira Brava.------------------------------------------------------------------- 

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

redigi. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Presidente: ____________________________________________ 

(Francisco Paulo Pestana) 

 

O Secretário: ____________________________________________ 

(Albertina de Jesus Diniz Ferreira) 

 

O Tesoureiro: ____________________________________________ 

(Lígia Diniz Pestana) 

 

 

 

 


