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Assembleia de Freguesia da Serra de Água  

Município da Ribeira Brava  
 

 

Ata n.º 2/2019 

 
 

-------- Nos termos do número 1, do artigo 11º, da Lei nº 75/2013, de 12/09, reuniu a 

Assembleia de Freguesia de Serra de Água, na Sede da respetiva Junta de Freguesia. ----

------- Pelas dezanove horas e quarenta e cinco minutos do dia 27 de junho de 2019, o 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, Sérgio Miguel Pereira de Aguiar, declarou 

aberta a Sessão, onde estiveram presentes, pelo PSD, o Sr. Presidente da Mesa, Sérgio 

Miguel Pereira de Aguiar, 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, 

Ana Cristina Pestana Rocha, Fernando de Jesus da Silva e faltando, injustificadamente, o 

vogal Rúben André Freitas Nunes. --------------------------------------------------------------- 

------- 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”, dois vogais tomaram a palavra: ----------- 

------ O Vogal, João Domingos, pediu ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que 

alertasse o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, para arranjar as 

paragens dos autocarros, pois, desde o 20 de fevereiro que as mesmas ficaram destruídas. 

O vogal, João Domingos, alertou também para a plantação de flores na rotunda da Serra 

de Água visto que esta se encontra degradada. Por fim, a Vogal Ana Cristina Rocha, 

recomendou ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia a colocação de lombas antes das 

passadeiras no sítio da Adega com objetivo de haver moderação da velocidade. ---------- 

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

“Ordem do Dia”: ------------------------------------------------------------------------------------ 

1ª Deliberação: -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- No uso da competência que lhe é conferida pela alínea a), do nº1, do art.9º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12/09, a Assembleia de Freguesia de Serra de Água, deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Junta de Freguesia, da 2ª Revisão do 

Orçamento desta Autarquia, relativa ao Ano Económico de 2019, da seguinte forma: ---- 

 

Orçamento: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Votos a favor: 8 (oito) ------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: 0 (zero) ------------------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: 0 (zero) --------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- Quanto à Receita, a Revisão teve em vista o seguinte: a abertura e inscrição da 

rubrica – Pessoal aguardando aposentação - 010108, no montante de 1,274.10€. ------ 

Quanto a Diminuições, foi diminuído o seguinte valor: à 010115, 1.274,10€ ficando com 

a dotação de 1.325,90€. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, nada mais havendo a tratar, foi, pelas vinte e uma horas, pelo Presidente da 

Mesa, dada por encerrada a Sessão. --------------------------------------------------------------- 

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

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

-------- E eu, Dina Marina Sousa Santos, Primeira Secretária desta Assembleia, a redigi e 

também assino: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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