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Freguesia de Serra de Água 

 

 

 

Informação Escrita do Presidente da Junta de 

Freguesia de Serra de Água 

(Assembleia de Freguesia de 18 de Novembro de 2015) 

 

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, 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 18 de Novembro de 2015, a referida 

informação escrita, respeitante ao período compreendido entre 18 de Setembro e 18 de 

Novembro de 2015. 

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

referido período, foi a seguinte: 

 Actividades diárias: 

 Acompanhamento/Fiscalização das Obras de Canalização das ribeiras e ribeiros, 

nomeadamente nos acessos, captações de água, entre outras (quase diariamente); 

 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, 

Escola, Centro de Saúde, Estacionamento, etc..; 

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

por algum residente; 
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 - Pequenas reconstruções/reparações:  

 Limpeza das Veredas do Impasse da Rocha Alta, Vereda do Leste, Vereda da 

Fajã Redonda, Vereda do Boqueirão, Vereda da Terra Grande, etc. 

 Limpeza de várias derrocadas em Veredas (Impasse do Poiso, Vereda da Rocha 

Alta, Vereda do Pinheiro, Vereda do Poiso, Vereda da Pedra do Fogo, Vereda da 

Pousada dos Vinháticos, etc.) e Estradas Municipais, na Freguesia de Serra de Água - 

Pinheiro, Terra Grande, Achada dos Aparícios, Fajã das Éguas, etc.; 

 Limpeza da Levada na Estrada da Terra Grande de Baixo, atrás da casa do 

“Loiceiro”; 

 Limpeza do bar e arrecadações da Praceta de Serra de Água, que será alvo de 

arrendamento, por concurso público; 

 Remoção e transporte de terras de uma grande derrocada, no sítio da Terra 

Grande, Vereda da Terra Grande, por detrás da casa do Sr. Ramiro - remoção das terras 

do local para o camião da Câmara, numa distância de cerca de 150 metros, desde a 

Estrada; 

 Construção de muralha de suporte à Levada e Vereda na Eira Moura, junto à 

casa da Vanda (cerca de 3 metros); 

 Construções Diversas: 

 Conclusão da Vereda da Eira da Moura, por baixo da Casa do João “Farrusca”, 

com cerca de 30 metros em escadas e ribeiro;  

 Construção de uma Vereda e Levada no Boqueirão, no final da Vereda (cerca de 

25 metros); 

 Construção de passagem superior sobre o Ribeiro na Vereda da Via-Rápida 

(Lombo do Moleiro) com cerca de 2 metros, colocação de Varanda nas laterais da 

mesma e ao longo do Ribeiro, para baixo da casa do sr. Domingos; 

 Em construção, temos uma intervenção numa Vereda que estava escorregadia 

por não ter Levada para escoamento das águas, no sítio do Pinheiro - abertura e 

colocação de tubos para as águas e reconstrução da Vereda com cerca de 40 metros; 

 Outras actividades 
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Intervenção junto da Câmara Municipal de Ribeira Brava, para o transporte de 

ligação das crianças da Achada dos Aparícios, desde a Achada até ao local onde 

apanham o autocarro (4 Km) – situação resolvida, pela Câmara, desde o inicio das aulas 

deste ano lectivo; 

Intervenção junto da Rodoeste, para a reposição da carreira, até então cancelada, 

devido às obras de intervenção nos ribeiros no Lombo do Moleiro – situação já 

resolvida, embora as obras ainda não se encontrem concluídas; 

Recomendações aos responsáveis das obras, nomeadamente: 

- Necessidade de construção de escadas de acesso para a Levada do Passal, do 

lado da Estrada da Ameixieira; 

- Necessidade de alteração da forma e local de colocação das escadas de acesso 

ao interior do ribeiro (ribeiro junto à casa do Samuel); 

- Alerta sobre a necessidade da passagem aérea em frente ao pavilhão 

contemplar passeio de Levada; 

- Necessidade de colocação de guarda, no passeio da Via Expresso, junto à nova 

rotunda; 

- Necessidade de criação do acesso de ligação à Vereda do Passal (abaixo da 

casa do “Corte”); 

- Necessidade de colocação de escadas de acesso à Levada, junto à nova 

rotunda; 

- Necessidade de deixar acesso no ribeiro, junto à casa do Adriano (antiga 

vereda da Pereira, junto à margem do ribeiro) e, no ribeiro de cima, junto ao local onde 

as casas foram demolidas; 

- Necessidade de colocação de Varandas, nas paredes laterais dos ribeiros, 

porque ficaram muito altas e as pessoas poderão correr riscos ao cultivarem esses 

terrenos; 

- Alerta e elaboração de documento, a “vincar” a necessidade da construção da 

ligação na Vereda construída ao longo do ribeiro, em frente à poncha do sr. Henrique e 

as habitações em cima; 
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14.282,16 € 10.419,95 € 

Receita Despesa

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

Estrada do Poiso, ao lado da casa do Serafim, porque quando está vento é perigoso para 

as pessoas, carros, etc. 

Encaminhamento do processo de recuperação dos alicerces da moradia do Sr. 

Gregório, no Lombo do Moleiro, para a ADBRAVA, e o acompanhamento e apoio na 

realização do processo de construção dos alicerces da mesma. 

Encaminhamento para Câmara Municipal, do caso de necessidade social do 

Jovem Luís Abreu, filho de Gregório Abreu, do Sítio do Boqueirão.  

Colaboração, no sentido de fornecer informação já recolhida e encaminhada 

anteriormente, para outra Instituição de Solidariedade Social, do caso do bebé, filha da 

Jacinta e José (filho do “larilha”). 

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 Setembro e Outubro de 2015, período compreendido entre a 

última e a presente Sessão, temos que: 

 Para os dois meses em questão, tivemos de Despesa, 10.419,95 € e de Receita 

14.282,16 €, o que se traduz num saldo positivo de 3.862,21 €.  
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 Este saldo deve-se ao exercício da Despesa corresponder a dois meses e a 

Receita contar com uma tranche do FFF (3º trimestre/2015). 

Quanto à Receita, a mesma é, na quase sua totalidade, oriunda do Fundo de 

Financiamento de Freguesias (98,59%) e o restante (1,41%) proveniente de Receitas 

Próprias, como Taxas, Licenças e Outras. 

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

66,71%. Os restantes 33,29%, destinaram-se à Aquisição de Bens e Serviços (24,21%), 

Outras Despesas Correntes (6.64%) e, por último a Aquisição de Bens de Capital 

(2,50%).  

Para a Despesa enumerada com os 33,29%, destaca-se: a Aquisição de 

Ferramentas e Utensílios de Trabalho (7,14%), Trabalhos Especializados prestados por 

uma empresa especializa - abertura da Base de Dados e inserção do Orçamento e Plano 

para o Ano Económico de 2016 - com 6,62%, Aquisição de Matérias-Primas, com 

5,13%, Material de Escritório, com 3,7% e a Quota/2015 da Anafre, com 3,4%. 

Serra de Água, 18 de Novembro de 2015 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água 

Jorge Santos 


