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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 15 de Junho 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 sua 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 15 de Junho de 2016, a referida informação 

escrita, respeitante ao período compreendido entre 20 de Abril (última Sessão da 

Assembleia) e a presente data. 

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

referido período, foi a seguinte: 

 Actividades diárias: 

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

em curso na nossa freguesia: 

 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..; 

 Atendimento público, nos dias e horários estabelecidos, e sempre que solicitado 

por algum cidadão; 
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 - Pequenas intervenções/limpezas e manutenção de espaços:  

Limpeza das Veredas da Freguesia para a passagem do Espírito Santos pelos 

diversos Sítios (consoante as visitas); 

 Limpeza e preparação do miradoiro da Encumeada, para as festividades do 

Espírito Santo na Encumeada (antes e após a realização da mesma); 

 Desobstrução e reconstrução do Bueiro, na Entrada do Passal; 

 Desmantelamento de um barracão em chapas que, na Vereda do Lombo da Bica 

oferecia perigo para a via pública e, corte de vegetação que se encontrava sobre esta 

Vereda; 

 Pequena intervenção na Levada sobre os Ribeiros da Estrada Regional, no Sítio 

da Rocha Alta, para permitir a passagem da água de rega ao longo da Estrada Regional; 

 Colocação de varanda de protecção no ribeiro da Vereda da Boneca (2 metros); 

 Corte de vegetação atrás da casa da “Bonita” que estava a por em risco a sua 

habitação; 

 Cedência de: 200 metros de tubo de 200 para a levada do Caminho Mateus; 18 

metros de 110, para a Levada da Travessa do Lombo do Moleiro; 160 metros de tubo de 

90, para a levada do lombo Estevão; 144 metros de tubo de 110, para a levada do 

Rochão e 40 metros de tubo de 90, para a levada da Pereira. 

 Construções Diversas: 

 Construção de muralha em betão, para segurar à Levada da Terra Grande, por 

baixo do Caminho da Levada Grande, com cerca de 60m2. 

 Requalificação da vereda da Travessa de Baixo, com construção de muralha de 

suporte à Vereda, com 8 m2, regularização de algumas partes da Vereda que estava 

danificada (em cerca de 12 metros) e colocação de 9 metros de Varanda; 

 Construção de muralha de protecção à levada da Travessa de Baixo com 

12x0,4m e reconstrução da Levada.  

Construção de 40 metros de Levada e murros de protecção, na Vereda da Cova 

(Terra Grande), ao lado da casa do Sr. José Fernandes; 

 Outras actividades 
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Ajuda no preenchimento das Declarações de IRS, aos residentes da Freguesia; 

Divulgação, inscrições e realização do curso de voluntariado da protecção civil 

na nossa Freguesia. Formação que contou com a presença de 18 elementos, durante 20 

horas e foi orientada pela Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa da Madeira; 

Colaboração com a IHM na realização da Festa do Vizinho para os aldeamentos 

do Poiso e Pereira; 

Reunião de trabalho com a empresa responsável pela elaboração do PEDU 

(Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano) para a Câmara Municipal da Ribeira 

Brava, no sentido de destacarmos os principais pontos de interesse e relevância da nossa 

freguesia para o PEDU da Ribeira Brava; 

Oferta de uma pequena salva e de um ramo de flores, à Sr.ª Maria Rita Rosa, 

pela comemoração dos seus 101 anos. Oferta esta, que foi, pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Serra de Água, entregue à própria, durante a celebração da missa do seu 

aniversário; 

Atribuição de apoio ao CAO Ribeira Brava no valor de 200,00 €, para ajuda na 

deslocação a Portugal continental, de duas jovens da nossa Freguesia, a fim de 

participarem nos Jogos sem Fronteiras para crianças com necessidades especiais; 

Alerta aos responsáveis pela obra de canalização da Ribeira, para a necessidade 

de regularização da acessibilidade destruída por uma derrocada, na zona em frente ao 

pavilhão da Serra de Água; 

Presença do Presidente da Junta de Freguesia de Serra de Água, nas 

comemorações do dia 6 de Maio e dia da Freguesia do Campanário, entre outras,; 

. 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 Abril e Maio de 2016 (2º Trimestre de 2016) temos que: 
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6.424,54 € 

2.078,10 € 
974,32 € 

550,00 € 

0,00 € 

1.000,00 € 

2.000,00 € 

3.000,00 € 

4.000,00 € 

5.000,00 € 

6.000,00 € 

7.000,00 € 

Despesas com Pessoal Aquisição de Bens de
Serviços

Aquisição de Bens de
Capital

Tranferências
Correntes

 Para os meses em questão, tivemos de Despesa, 10.026,96 € e de Receita 

14.791,99 €, o que se traduz num saldo positivo de 4.765,03 €. Contudo, este saldo 

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

apenas, dois meses de exercício. O valor em causa (4.765,03) representa, em média, as 

despesas de um mês de funcionamento da Junta da Junta de Freguesia, ou seja, pode 

dizer-se que, prevemos que este segundo trimestre, seja de saldo nulo entre as Receitas e 

Despesas.  

Quanto à Receita deste trimestre, a mesma é, quase, na sua totalidade, oriunda 

do Fundo de Financiamento de Freguesias (98%) e o restante (2%) 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 

64%, a Aquisição de Bens e Serviços, com 21%, Aquisição de Bens de Capital, com 

cerca de 10% e as Transferência Correntes, com 5%  da totalidade da Despesa efectuada 

nestes dois meses (Abril e Maio). 

 

 

 

 

 

 

Para a Despesa com a Aquisição de Bens de Capital, destacam-se as Construções 

Diversas com um valor de 693,72 € da totalidade dessa despesa e na Aquisição de Bens 

e Serviços, destaca-se a compra de Tubos de Rega, no valor de 918,71, o Seguro da 

carrinha da Junta de Freguesia (185,07€) e os Trabalhos Especializados – POCAL 

informatizado (219,6€), entre outros. 

 

Serra de Água, 15 de Maio de 2016 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água 

Jorge Santos 


