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Assembleia de Freguesia da Serra de Água  

Município da Ribeira Brava  

 

Ata n.º 4/2019 

 

Ata da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezanove 

 

--------- Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, nos termos da 

alínea a), do nº 1, do artigo 9º, 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, 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, Ana 

Cristina Pestana Rocha, Fernando da Silva de Jesus 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”, um vogal tomou a palavra: ----------------- 

------ O Vogal, Norberto Jesus Paulino, referiu que faltavam 15 metros de levada no 

Caminho da Achada dos Aparícios, para que esta seja concluída. ---------------------------- 

-------- Nesta mesma reunião, e para dar cumprimento ao estipulado nos termos da alínea 

e), do número 2, do artigo 9º, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, foi apreciada a informação 

escrita, apresentada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, onde informava as obras 

realizadas na Freguesia efetuada pela Junta, durante os meses de setembro e outubro do 

presente ano, sendo elas: ---------------------------------------------------------------------------- 
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1) Limpeza de lixo nos miradouros da Freguesia, sanitários públicos, espaços 

públicos e rega de jardins; ----------------------------------------------------------------- 

2) Limpeza de veredas por toda a freguesia; ----------------------------------------------- 

3) Reparação da Vereda do Pinheiro e da parede que suporta a mesma; -------------- 

4) Reparação da Levada do Moinho; -------------------------------------------------------- 

5) Reparação da Levada do Pomar e colocação de varandas de proteção nas zonas 

mais perigosas; ------------------------------------------------------------------------------ 

6) Reparação da Vereda e Levada na Eirinha (suavização da inclinação, reconstrução 

de degraus e colocação de varandas); ---------------------------------------------------- 

7) Colocação de grelha de escoamento de água e reparação da Levada no Caminho 

do Lombo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------- 

 

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

-------- Nos termos da alínea a), do nº1, do artigo 9º, da Lei nº75/2013, de 12/09, a 

Assembleia de Freguesia de Serra de Água, aprovou, por unanimidade, a proposta do 

Orçamento e as Opções do Plano de Atividades para o ano Económico de 2020, a qual 

importa, tanto na Receita quanto na Despesa, no total global de cento e dois mil, 

quatrocentos e catorze euros (102,414.00€) e cuja votação foi a seguinte: ------------------ 

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

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

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

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

Plano: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- O Vogal António de Jesus Silva, alertou que a Junta de Freguesia deveria ter 

cuidado com a atribuição de verbas às instituições, devendo ajudar preferencialmente 

aquelas que trabalham em prol da freguesia. ----------------------------------------------------  

2ª Deliberação: -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

artigo nº 2, da Lei nº 35/2014, de 20/06, a Assembleia de Freguesia de Serra de Água, 
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aprovou por unanimidade, a Manutenção do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de 

Serra de Água, para o ano de 2020, da seguinte forma: ---------------------------------------- 

 

Mapa de Pessoal: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------- Uma vez que não se verificou a presença de público, não houve necessidade de 

cumprir com o estabelecido no n.º 1, do artigo 49º, da Lei nº 75/2013, de 12/9 e n.º 3, do 

artigo 22º, do Regimento da Assembleia de Freguesia de Serra de Água. ------------------- 

-------- E, nada mais havendo a tratar, foi, pelas 20h20min, 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 da Assembleia, a redigi. --- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


