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Junta de Freguesia de Serra de Água 
 

 

 

Informação Escrita do Presidente da Junta de 

Freguesia de Serra de Água 

(Assembleia de Freguesia de 14 de Setembro de 2016) 

 

Por imposição do estabelecido na alínea e), do n.º 2, do artigo 9º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, o Presidente da Junta de Freguesia deve entregar, à 

Assembleia de Freguesia, em cada Sessão Ordinária daquela, informação escrita sobre 

as actividades efectuadas pela Junta de Freguesia, bem como, sobre a sua situação 

financeira.  

 Nestes termos, importa levar ao conhecimento da Assembleia de Freguesia de 

Serra de Água, na sua Sessão Ordinária de 14 de Setembro de 2016, a referida 

informação escrita, respeitante ao período compreendido entre 15 de Junho (última 

Sessão da Assembleia) e a presente data. 

 E, assim, se informa de que, as actividades desenvolvidas por esta Junta no 

referido período, foram as seguintes: 

 Actividades diárias: 

 Acompanhamento dos trabalhos realizados no âmbito da Lei de Meios - obras 

em curso na nossa freguesia (obras em fase de conclusão e outras iniciadas 

recentemente; 

 Limpeza das Estradas da Freguesia, paragens de autocarro, recolha de lixo nos 

miradoiros, ajardinamentos, etc.; 

 Limpeza e Manutenção dos sanitários púbicos, espaços envolventes à Igreja, à 

Escola, ao Centro de Saúde, ao Parque de Estacionamento, etc..; 
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 Atendimento público, nos dias e horários estabelecidos, e sempre que solicitado 

por algum cidadão; 

 - Pequenas intervenções/limpezas e manutenção de espaços:  

Limpeza de algumas Veredas e Estradas da Freguesia na altura das festas da 

freguesia; 

Limpeza e conservação da Vereda da Terra Grande à Pedra; 

 Limpeza dos espaços onde se realizaram as festas da freguesia (NSA e SSS), 

antes, durante e após a realização das mesmas (lixo, tapete, etc..); 

 Limpeza e conservação dos espaços (miradoiros) da Estrada Regional até ao 

Lombo do Mouro, aquando da passagem do Rali Vinho Madeira; 

 Corte de Arvores que ocultavam a visibilidade na Estrada Dr. Jordão Faria 

Paulino e Luís Teotónio; 

 Ajuda na apanha de “verdes” para a realização do tapete da festa do SSS; 

 Colocação de 8 metros de varanda na Vereda da Travessa de Baixo; 

 Limpeza e desobstrução de Ribeiros: Ribeiro do Poiso numa extensão de 40 

metros; Ribeiro da Fajã dos Vinháticos (abaixo da casa do Jacinto), numa extensão de 

15 metros e Ribeiro da Pedra, numa extensão de 100 metros; 

 Cedência de uma calha em ferro para os regantes da levada da Laje, para o 

Ribeiro junto à fazenda do “Adaozinho”; 

 Cedência de materiais (areia e cimento) e fiscalização da execução da levada. 

Construída pelos regantes no Poiso, em frente à antiga escola do Poiso (cerca de 30 

metros de levada); 

 Cedência de: 36 metros de tubo de 200 para a Levada Nova (na ribeira) e12 

metros de 160, para o corego mais adiante; 36 metros de tubo de 110 que faltou, para a 

levada da Ribeira de Pico; 100 metros de tubo de 90, para a levada de cima do Caminho 

Mateus (atrás da casa do Pedro); 25 metros de tubo de 63, para a levada da Achadinha. 

 Construções Diversas: 

 Construção em betão de 15 metros de levada e muralha de suporte, na Levada 

Nova, junto à fazenda do “Julinho”; 
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 Requalificação de 6 metros de Vereda e 12 metros de Levada, na Vereda da 

Portada, abaixo da casa do “Batista” e 8 metros junto à entrada para as casas do Lombo; 

 Construção de muro de contenção (2x1m) ao caminho, na Travessa da Eira da 

Moura (ao lado da casa do Sidónio); 

Requalificação da Travessa dos Poços, numa extensão de 30 metros, muros de 

suporte à Vereda (30x1,5m) e de contenção de terras (10x0,6m) e levada em toda a sua 

extensão; 

Colocação e fixação de um tubo de 200 na Travessa da Terra Grande (atrás da 

casa do Agostinho) e regularização desta Vereda; 

Colocação e fixação de um tubo de 200 sobre a estrada, construção de caixa de 

distribuição e levada (antes da central hidroeléctrica); 

Construção de muro de contenção de terras na Vereda do Pomar, numa extensão 

de 12 metros, com 30x15cm; 

Construção de muralhas para segurança de 3 pedras em risco, no Pomar, atrás da 

casa do Sr. João Jorge; 

Pavimentação em betão de alguns buracos na estrada do Lombo e colocação-

fixação de 9 metros de tubo para captar as águas pluviais dos terrenos atrás da casa da 

sr.ª Teresinha; 

Colocação e fixação de um tubo de 200 na levada em frente à casa da Sr.ª 

Madalena (Eira da Moura) e alargamento da Vereda; 

 Outras actividades 

Recomendações ao responsável pela obra de algumas situações por regularizar 

(varanda em frente ao pavilhão, escada no Passal, entre outros); 

Reuniões com os responsáveis pela nova obra em execução na nossa freguesia,  

relativamente a vários assuntos de interesse para a população (acessos, levadas, fossas, 

entre outros); 

Dinamização e execução da Campanha de Vacinação, Registo e Licenciamento 

de cães e gatos; 

Recomendação à IHM relativamente à necessidade de reparar o motor da fossa 

séptica do Aldeamento da Pereira;  
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Despesas com Pessoal Aquisição de Bens de Serviços Aquisição de Bens de Capital

Solicitação à CMRB para a colocação de Placas identificativas das valências 

existentes no centro da Freguesia, placas essas a serem recolocadas no Pomar, 

(entroncamento com a Estrada Dr. Jordão Faria Paulino); 

Participação na Feira do Livro da Escola EB1/PE da Serra de Água; 

Realização das tarefas básicas e necessárias ao funcionamento da Junta 

(representação, intervenção em reuniões de trabalho, pedido de pareceres, atestados e 

outros documentos, pagamentos diversos, etc.); 

  

Situação Financeira da Junta de Freguesia de Serra de Água 

Quanto à Situação Financeira da Junta de Freguesia de Serra de Água, com 

referência aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2016 (3º Trimestre de 2016) temos 

que: 

 Para os meses em questão, tivemos de Despesa, 19.919,89 € e de Receita 

25.171,08 €, o que se traduz num saldo positivo de 5.251,19 €. Contudo, este saldo 

Trimestral positivo deve-se ao facto de termos recebido uma das 4 tranches do FFF e o 

valor total do Protocolo de apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava às Juntas de 

Freguesia do Concelho. 

Quanto à Receita deste trimestre, a mesma é oriunda do Fundo de Financiamento 

de Freguesias (56,6% - 14.254,00 €), Protocolo de Apoio da Câmara às Junta de 

Freguesia (41,8% - 10.530,10 €) e o restante (1,6%) proveniente de Receitas Próprias, 

tais como, Taxas, Licenças, IMI, entre outras. 

No que concerne à Despesa, destacam-se as Despesas com Pessoal, em cerca de 

59,2%, a Aquisição de Bens e Serviços, com 11% e Aquisição de Bens de Capital, com 

cerca de 30% da totalidade da Despesa efectuada neste Trimestre. 
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Para a Despesa com a Aquisição de Bens de Capital, destacam-se as Construções 

Diversas com um valor de 6.011,6 € da totalidade dessa despesa e na Aquisição de Bens 

e Serviços, destaca-se a compra de Tubos de Rega, no valor de 1.205,36 €, 

Comunicações e encargos com Instalações (354,76€) e os Trabalhos Especializados – 

POCAL informatizado (101,83€), entre outros. 

 

Serra de Água, 9 de Setembro de 2016 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água 

Jorge Santos 


