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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 7 de Setembro de 2017) 

 

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 7 de Setembro de 2017, a referida informação 

escrita, respeitante ao período compreendido entre 14 de Junho de 2017 (última Sessão 

da Assembleia) e a presente data. 

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

referido período, form as seguintes: 

 Actividades diárias: 

 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:  

Limpezas das Veredas: Vereda da Pedra do Fogo; Vereda do Lombo; Vereda da 

Terra Grande à Pedra; Vereda do Rato; Vereda da Central; Vereda da Fajã Redonda; 

Vereda dos Lestes; Vereda dos Cabrais; Vereda do Lombo do Moleiro; Veredaa do 

Fundinho; Vereda do Terro Negro; Vereda da Terra Grande; entre outras; 

Limpeza das Estradas: Caminho Velho do Poiso; Caminho do Lombo; Eira da 

Mourã; Terra Grande de cima e de baixo; 

 Limpeza e recolha de lixo na Estrada Regional, antes e após a realização do Rally 

Vinho Madeira de 2017; 

 Limpeza e manutenção dos espaços públicos envolventes à Igreja, antes, durante 

e após às festividades da Freguesia (NSA e SSS); 

 Corte de Vegetação de várias Estradas e Veredas que impediam a livre circulação 

de pessoas e carros; 

 Desobstrução de Bueiro na Eira da Moura (em frente à casa do Sidónio e outro 

em frente à casa da Virginia); 

 Fixação de grelhas nas levadas: da recta do Castanheiro e da Pereira;  

 Arranjo da levada junto à casa do “José Larilha”, com a colocação de 12 metros 

de tubo de 160; 

 Desobstrução da derrocada de grande dimensão na Vereda da Central; 

 Construções Diversas: 

Marcação dos terrenos adjacentes à Ribeira da Serra de Água, com a fixação de 

marcos físicos em todas as parcelas intervencionadas (parado durante o mês de Agosto, 

por motivo de férias dos topografos); 

 Requalificação da Levada do Caminho do Lombo, com construção de tornadoiro 

e mecanismo em chapa, para canalizar a água para os terrenos; 

 Reconstrução de 3 metros de levada na Achada dos Aparícios, no ribeiro para 

dentro do tanque da ARM; 

 Recontrução de 6 metros de Vereda e Levada, com muralha de 6x1 metros na 

Vereda da Fajã dos Vinháticos (em frente à casa da Vanda); 
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 Reconstrução da Levada do Pomar (última de cima) em cerca de 15 metros; 

 Colocação e Fixação de 10 metros de tubo de 200 e alargamento da Vereda, atrás 

da casa do Ernestro do Vitor; 

 Construção de 15 metros de Caminho, com colocação de 20 metros de Varanda, 

na Vereda atrás da casa da mãe do Camacho, no Lombo do Moleiro; 

 Construção de 45 metros de Vereda e 20 metros de levada, na Vereda da Pedra, 

acima da casa do sr. Alfredo; 

 Colocação de 2 metros de Varanda, em forma de portão, no Ribeiro da “Maria do 

Fana”; 

 Reconstrução de 4 metros de Levada, atrás do bar do Amadeu; 

 Abertura de 8 buracos para colocação/fixação de mastros, na praceta, para as 

festas da freguesia;  

 Contrução de levada ao longo de 30 metros de extensão, na Estrada da Achada 

dos Aparícios; 

 Reconstrução de 6 metros de Caminho, na Vereda da Achada dos Aparícios; 

 Construção de 25 metros de Levada, ao lado da casa do Sr. Jose Fernandes, na 

Terra Grande; 

 Reconstrução de 12 metros de levada, ao lado da casa da “Perestela”, na Terra 

Grande, 

 Reconstrução de 22 metros de levada, com colocação de 4 metros de tubo de 200 

e sua fixação, junto à casa da Maria José, no Lombo do Moleiro;  

 Construção de 42 metros de Levada, no Poiso, abaixo da casa do Agostinho 

Caroto; 

 Construção de um muro de suporte à Vereda do Fundinho, com cerca de 15X3 

metros, por baixo da casa do “Jose Farrusca” e com a ajuda (gratuita) em mão de obra 

por parte do Sr. José Farrusca; 

 Construção de 15 metros de Vereda e Levada, à direita (descendente), no final da 

Estrada do Pinheiro; 
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14.664,11 €

22.846,72 € Receita Despesa

 Reconstrução de 15 metros de Vereda e Levada, no Lombo do Moleiro, atrás da 

casa do Norberto (filho do Alvaro); 

 Outras actividades 

Acompanhamento dos trabalhos de levantamento e marcação dos terrenos; 

Acompanhamento dos trabalhos de atravessamento da Estrada Regional para 

canalização de água de Rega, na Adega e Laje; 

Reunião de trabalho para a colocação/reposição das terras nos terrenos adjacentes 

à Canalização da Ribeira (Ribeira Principal); 

Reuniões com o Governo e visitas ao local no sentido da Construção do Caminho 

Agricola do Curral Janção; 

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.); 

Entre outras …. 

 

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 2017 (3º Trimestre de 2017) temos que: 

 Para os meses em questão, tivémos de Despesa de 22.846,72€ e de Receita 

14.664,11 €, o que se traduz num saldo negativo (trimestral ) de 8.182,61 €.  

 Este saldo negativo trimestral é facilmente justificável. E assim sendo, justifica-

se pela maior quantidade de obras realizadas durante o período de Verão, pelo não 

recebimento da segunda tranche do Regulamento de Apoio da Câmara à Junta de 

Freguesia e porque durante os primeiros trimestres estivemos, sempre, com saldos 

trimestrais positivos. 
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Quanto à Receita deste periodo, a mesma é, quase, na sua totalidade, oriunda do 

Fundo de Financiamento de Freguesias (99,3%) e o restante (0,7%) proveniente de 

Receitas Próprias, tais como Taxas, Licenças e Outras. 

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

cerca de 50%, a Aquisição de Bens e Serviços, com 9%, Aquisição de Bens de Capital, 

com cerca de 31% e as Transferências Correntes, com cerca de 10% da totalidade da 

Despesa efectuada neste 3º trimestre. 

Para a Despesa de Capital – Aquisição de Bens de capital - (31% - 7.171,78 €),  

as Construções Diversas representam a totalidade desta despesa.  

Para as Transferências Correntes, os 10% (2.371,24 €), representam, despesas 

referentes ao pagamento dos Subsídios de Alimentação dos Trabalhadores em situação 

de POT (1.071,24€) e as transferência para Instituições sem fins lucrativos (Fabrica da 

Igreja e Confraria do Santíssimo Sacramento – 800,00€ e 500,00€, respectivamente) 

 Quanto à Aquisição de Bens e Serviços (9% - 1.943,04 €), destacam-se: Os 

Trabalhos Especializados (Pocal), com uma despesa de 144,10 €; Manutenção do 

Elevador, no valor de 62,81 €; Material de Educação e Recreio, no valor 144,00€, 

Encargos com Instalações e Comunicações, com 322,30€; Combustíveis com o valor de 

190,70 €,  entre outros.  

 

Serra de Água, 4 de Setembro de 2017 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água 

Jorge Santos 


