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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 20 de Abril 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 20 de Abril de 2016, a referida informação 

escrita, respeitante ao período compreendido entre 18 de Novembro de 2015 (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 das obras 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 (em curso e consoante as visitas); 

 Limpeza dos espaços públicos (adro, praceta, sanitários púbicos), durante as 

atividades natalícias e, posteriormente para a Mostra da Poncha: 

 Desobstrução da Vereda da Eira da Moura para o Castanheiro, devido a 

derrocada, e levada na Ameixieira; 

 Limpeza do Polidesportivo da Escola e intervenção no jardim do Pavilhão da 

Serra de Água; 

 Limpeza da Vereda da Residencial à Achada dos Aparícios e daí até ao tubo de 

descarga da água para a Central Hidroeléctrica. Com construção de cerca de 200 metros 

em varandim de madeira e alguns degraus em madeira - Vereda que faz parte do MIUT 

Madeira 2016; 

 Cedência de 18 metros de tubo de 125 ao Sr. “Adaozinho”, para a levada do 

Poiso; 

 Intervenção em pedras em risco por baixo da casa do “Loiceiro”, que ofereciam 

perigo de queda. 

 Construções Diversas: 

 Requalificação da Vereda do Boneca e Vereda da Terra Chã em cerca de 40 

metros e Reconstrução da Levada da Vereda do Boneca e muralhas laterais da mesma, 

no Sítio do Pinheiro de Cá; 

 Construção de muralhas de protecção da levada da Vereda da Terra Chã; 

Requalificação do “Poço Grande”, no sítios do Pinheiro de Lá; 

Construção de cerca de 18 metros de Caminho, na Vereda do Rochão e muralhas 

de protecção de terras. Posteriormente, nova intervenção na Levada atrás da casa dos 

“Loiceiros”, e Caminho entre a habitação destes e a descida, em cerca de 12 metros; 

Construção de 30 metros de Levada para cá do Poço Grande, no Pinheiro de Lá; 

Construção de 15 metros de Vereda em degraus, no Caminho Velho do Poiso, 

junto ao túnel, por baixo do Aldeamento do Poiso; 
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Reconstrução da antiga Levada do Poiso, desde a passagem sob a Via rápida até 

ao córrego junto à casa do Sr. Juvenal (cerca de 100 metros); 

Colocação e pintura de 50 metros de Varanda, no Caminho Velho do Poíso, em 

frente à Escola do Poiso; 

Construção de 6 metros de Levada e muralhas de suporte à mesma. Vereda e 

levada com 15 metros e colação de 5 metros de Varanda, na Terra Grande, junto a 

“Venda do Galucho”; 

Pequena intervenção na Levada, junto a casa do Sr. Rafael, na Terra Grande; 

Construção de Muralha de protecção à Vereda da Pedra do Fogo (mesmo atrás 

do Cemitério) com cerca de 5x3 metros, pequena intervenção em alguns degraus 

partidos e fixação da varanda; 

Construção de 200 metros de Levada na Eira da Moura (Levada da Eira); 

Reconstrução do “Poço da Velha”, no Sítio do Pinheiro de Cá; 

Requalificação da Levada da Terra Grande de Cima, em cerca de 50 metros; 

Pequenas intervenções em Veredas, Levadas e Muros, um pouco por toda a 

freguesia (intervenções de reduzida dimensão – exemplo: construção de 2 metros de 

vereda no Passal); 

 Outras actividades 

Acompanhamento dos trabalhos de corte de pinheiros infectados com nemátodo; 

Ajuda no preenchimento de IRS dos residentes da freguesia; 

Divulgação e preenchimento da inscrição online, para obtenção de licenças de 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos; 

Actividades para as crianças da Escola da Serra de Água, no dia do Santo Amaro 

(oferta de lanche às crianças, que vieram à Junta de Freguesia, cantar o Santo Amaro); 

Reunião de reconhecimento de necessidades para intervenção por parte desta 

autarquia, com a organização do “MIUT Madeira 2016”, relativa à passagem pela nossa 

Freguesia de uma etapa desta conceituada prova; 

Reunião de trabalho com o Governo Regional, relativa ao problema de 

regularização dos terrenos e sua demarcação; 
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14.216,53 € 19.216,50 € 

Receita Despesa

Acompanhamento, encaminhamento e colaboração no caso incêndio da 

habitação do Sr. Carlos Diniz (articulação com a Segurança Social, IHM e 

ADBRAVA); 

Reuniões de trabalho, Toponímica, Assembleia Municipal e algumas presenças 

em dias de Freguesia, entre outras; 

Alerta à ARM, para a fixação do contentor de lixo, colocado na entrada da 

estrada da Central que, por estar “solto”, vem para o meio da via; 

. 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 Janeiro, Fevereiro e Março de 2016 (1º Trimestre de 2016) 

temos que: 

 Para os meses em questão, tivemos de Despesa, 19.216,50 € e de Receita 

14.216,53 €, o que se traduz num saldo negativo de 5.317,54 €. Contudo, este saldo 

Trimestral negativo esbate-se se tivermos em conta que, o Saldo, em 31 de Dezembro 

de 2015 foi superior ao previsto, em 4.010,68 € e a verba a ser transferida pela Câmara 

Municipal, relativa a um trimestre (9.952,59/4) é de 2.458,15 €. Assim e, com a 

introdução/utilização dos valores referidos, temos um saldo positivo para o 1º Trimestre 

de 1.181,29 € (¼ do FFF, ¼ do apoio da Câmara Municipal de Ribeira Brava e a 

diferença entre o Saldo de Gerência previsto e o obtido a 31 de Dezembro de 2015). 
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Quanto à Receita deste trimestre, a mesma é, quase, na sua totalidade, oriunda 

do Fundo de Financiamento de Freguesias (99%) e o restante (1%) proveniente de 

Receitas Próprias, tais como Taxas, Licenças e Outras. 

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

50%, a Aquisição de Bens e Serviços, com 11% e Aquisição de Bens de Capital, com 

cerca de 39% da totalidade da Despesa efectuada neste 1º trimestre. 

Para a Despesa enumerada com os 39% (Aquisição de Bens de Capital) 

destacam-se as Construções diversas com 35% da totalidade dessa despesa e na 

Aquisição de Bens e Serviços (11%), o apoio para a Mostra da Poncha (3%), 

Comunicações e encargos com instalações (2%), Segurança e vigilância (1,2%), 

Combustíveis (0,8%), Material de escritório (0,85%), entre outros.  

 

Serra de Água, 14 de Abril de 2016 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água 

Jorge Santos 


