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Junta de freguesia da Serra de Água  

Município da Ribeira Brava  

 

 

Acta nº 5/2017 

 

 

Acta da Sessão Ordinária realizada no dia dezasseis de Novembro de dois 

mil e dezassete 

 

 
Aos dezasseis dias do mês de Novembro de dois mil e dezassete, nos termos dos 

nºs 1 e 2, do artigo 11º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, reuniu a Assembleia de 

Freguesia de Serra de Água, na Sede da respectiva Junta de Freguesia. --------------------- 

Pelas dezanove horas e trinta minutos, o Presidente da Mesa da Assembleia, 

Sérgio Miguel Pereira de Aguiar, declarou aberta a Sessão, onde se encontravam 

presentes, pelo PSD, para além do próprio, os seguintes membros da Assembleia; a 

Primeira Secretária, Dina Marina Sousa Santos, o Segundo Secretário, Norberto Jesus 

Paulino e os vogais, João Domingos Gomes de Abreu, Magda Alexandra Pestana 

Ribeiro e pelo Movimento de Cidadãos RB1: António de Jesus Silva, Rúben André 

Freitas Nunes, Ana Cristina Pestana Rocha e Fernando de Jesus da Silva. ----------------- 

Assistiram à Sessão, o Sr. Presidente, a Srª. Secretária e a Srª. Tesoureira da 

Junta de Freguesia de Serra de Água. ------------------------------------------------------------- 

No período Antes da Ordem do Dia e, para dar cumprimento ao estipulado na 

alínea e), do nº 2, do artigo 9º, da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, o Presidente da 

Mesa da Assembleia, informou de que, os membros da mesma, dispunham de meia hora 

para apreciação e discussão de assuntos com interesse para a Freguesia. ------------------- 

A Vogal, Magda Ribeiro, referiu que a levada de rega no sítio do Poiso (perto da 

casa da Sr.ª Alexandra do Cabral) necessita de ser recuperada. Referiu, também, que no 

mesmo sítio, na descida para o túnel, junto ao terreno do Sr. Juvenal, necessita ser feita 

uma limpeza, por se encontrar cheia de mato. --------------------------------------------------- 

O Vogal, António Silva, referiu vários assuntos, tais como: as casas de banho 

públicas da Freguesia (junto à igreja), necessitam de uma limpeza e de outros cuidados; 

a levada do sítio da Terra Grande, junto à vereda que sai da casa do Sr. Ramiro até ao 

bar do Riquinho também necessita ser reparada; recomenda que a levada do sítio da Eira 

da Moura, seja recuperada (levada da pedreira), visto que só tem uma parte da levada 

construída; no sítio da Achada dos Aparícios, a levada ao lado do Caminho, acaba a 

meio, por isso, recomenda a construção de alguns metros de levada para levar a água até 

a ribeira; no sítio da Eirinha ao lado da casa do Sr. José (marido da Carmina), não tem 

varanda para o lado do sítio do Pomar; analisar a levada do sítio do Poiso até à Laje, 

analisar esses terrenos, pois são bons para cultivar; no sítio do Lombo do Moleiro o 

ribeiro (ao lado do bar Amadeu) no fim do Caminho e não há varanda nem muro, ao 
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lado da casa da mãe do Camacho, a senhora sai de casa e não tem como se segurar, 

recomenda a colocação de 2 metros de varanda; por fim, regar as flores e arranjar os 

jardins da Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------- 

O Vogal, Rúben Nunes, referiu os seguintes assuntos: que o parque infantil da 

Praceta da Freguesia, necessita de ser “visto”, de modo a ser-lhe dado o devido uso; no 

campo de futebol exterior (ao lado da escola primária), as calhes não estão seguras, e os 

holofotes precisam de ser renovados; a Vereda desde a Boca da Corrida até à nossa 

Freguesia, precisa de ser mondada e arranjada, porque segundo o Vogal, quem por ali 

passa, nota a diferença da limpeza existente na parte que respeita a Câmara de Lobos em 

comparação com a da Ribeira Brava e, por fim, reforça que,  

o acesso para os carros, na Encumeada, precisa de ser melhorado. -------------------------- 

A vogal, Ana Cristina Rocha, mencionou que a paragem de autocarros do sítio 

da Rocha Alta, precisa de ser reparada.-----------------------------------------------------------  

-------- Encerrado o Período “Antes da Ordem do Dia”, deu-se início à “Ordem de 

Trabalhos”: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1ª Deliberação:  

 

-------- Nos termos da alínea a), do nº1, do artigo 9º, da Lei nº75/2013, de 2 de 

Setembro, a Assembleia de Freguesia de Serra de Água, aprovou, por unanimidade, a 

proposta do Orçamento e as Opções do Plano de Actividades para o ano Económico de 

2018, a qual importa, tanto na Receita quanto na Despesa, no total global de oitenta e 

cinco mil, cento e quarenta e oito euros (85.148,00€) e cuja votação foi a seguinte: 

 

Orçamento: 

Votos a favor: 9 (nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero);  

 

Plano: 

Votos a favor: 9 (nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

 

2ª Deliberação: 

 

-------- A Assembleia de Freguesia de Serra de Água, para cumprimento do estipulado 

nos nº.s 1, 2 e 5, do artigo 52º, da Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, aprovou, por 

unanimidade, a Conta de Gerência relativa ao período compreendido entre o dia 

01 de Janeiro e 20 de Outubro de 2017, durante a qual foi arrecadada Receita, no 

valor de sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro euros e vinte e quatro 

cêntimos (64.784,24€), e foram gastos, em Despesas, Corrente e de Capital, sessenta e 

um mil, seiscentos e sessenta e nove euros e vinte e nove cêntimos (61.669,29€), tendo 

aquela, sido votada da seguinte forma: ----------------------------------------------------------- 
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Conta de Gerência:  

Votos a favor: 9 (nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

Observação: Aquando da apreciação desta Conta de Gerência, o Vogal, António de 

Jesus Silva, sugeriu que: na rubrica “Instituições Sem Fins Lucrativos” têm de estar 

incluídos os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava. ----------------------------------------   

 

3ª Deliberação:  

 

 Para cumprimento do estipulado no nº4, do artigo 29º, do anexo a que se refere o 

artigo n º2, da Lei nº 35/2014, de 20 de Junho, a Assembleia de Freguesia de Serra de 

Água, aprovou por unanimidade, a Manutenção do Mapa de Pessoal da Junta de 

Freguesia de Serra de Água, para o ano de 2018, da seguinte forma: ------------------------ 

 

Mapa de Pessoal: 

Votos a favor: 9 (nove) 

Votos contra: 0 (zero) 

Abstenções: 0 (zero) 

 

-------- E, nada mais havendo a tratar, foi, pelas 21H45 M, pelo Presidente da Mesa, 

dada por encerrada a Sessão. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- E, de tudo, para constar, se lavrou seguidamente esta acta, que, depois de lida, 

será aprovada e assinada por todos os intervenientes. ------------------------------------------ 

-------- E eu, Dina Marina Sousa Santos, Primeira Secretária da Assembleia, a redigi.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 


