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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 19 de Abril 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 19 de Abril de 2017, a referida informação 

escrita, respeitante ao período compreendido entre 16 de Novembro de 2016 (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: 

 Acompanhamento 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 da Vereda desde a Residencial Encumeada, até ao Caminho Real da 

Encumeada, passando pela Achada dos Aparícios; 

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

atividades natalícias e, posteriormente para a Mostra da Poncha: 

 Desobstrução de Bueiros: Estrada da Ameixieira; entrada da Estrada da Eira da 

Mourã; Passagem debaixo da Estrada Regional na Rocha Alta; levada da Terra Grande 

(atrás da casa da Lidia) e, embora não tendo sido conseguido, o Bueiro da Levada da 

Pereira, junto à Rotunda. 

 Corte de algumas árvores caídas pelas chuvas e ventos fortes (pinheiro e achada 

dos Aparícios); 

 Limpeza de algumas derrocadas; 

 Construções Diversas: 

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

marcos físicos em todas as parcelas intevencionadas (em curso – cerca de 300 marcos já 

fixados); 

 Requalificação da Entrada da Vereda do Boqueirão em cerca de 3 metros; 

 Requalificação de 20 metros de vereda, no Lombo do Moleiro, junto à casa do 

Gregório da Picheta; 

 Construção de escada em madeira com cerca de 4 metros, na levada do Pomar, no 

Córego atrás da casa do Sr. Ornelas; 

 Requalificação de 12 metros de vereda, no Lombo do Moleiro, entre a Vereda da 

Via Rapida e Vereda do Cabo Longo; 

 Desvio das águas pluvias da Vereda da Via-Rápida, com a colocação e fixação de 

um tubo e construção de levada; 

 Construção da Vereda do Passal (ao lado da Casa do Ernestro do Vitor), destruída 

pelo 20 de Feveriero, com cerca de 20 metros de degraus e muralhas de contenção com 

12 m2 e colocação de varandas em ferro; 

 Requalificação da Vereda ao lado da Casa da Graça Pimentel em cerca de 5 

metros; 
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 Requalificação da Vereda da Pedra, desde a Estrada até a casa do Sr.º Alfredo, 

numa extensão aproximada de 40 metros e colocação de varandas; 

 Construção de muralha de contenção, para segurar a levada, por baixo da casa do 

Sr. João, com cerca de 12 m2; 

 Requalificação de 12 metros na Vereda da Terra dos Alhos, atrás da casa do Corte; 

 Colocação e fixação de varandas: Adega – 6 metros (Vereda da Rocha Alta); Poiso 

– 8 metros (Corrimão – Caminho Velho do Poiso); Pinheiro – 5 metros (entrada para o 

Poço da Velha); Eira da Moura – 12 metros (Passagens sobre o Ribeira da Eira da Mourã) 

e no Pomar – 8 metros (entrada para terrenos na curva do Lombo da Bica);  

 Requalificação de 10 metros da Levada Nova; 

 Outras actividades 

Acompanhamento dos trabalhos de levantamento e demarcação dos terrenos; 

Ajuda no preenchimento de IRS dos residentes da freguesia; 

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); 

Entrega de uma prenda de Natal a cada aluno da escola da Serra de Água, durante 

a festa de Natal da mesma; 

Reuniões de trabalho com o Governo Regional e Cadastro, por forma a agilizar o 

processo de levantamento e demarcação dos terrenos; 

Reunião de trabalho e visita ao Curral Junção, com o Secretario Regional da 

Agricutura e Director Regional das Florestas e para sensibilizar para a necessidade de 

construção de caminho agrícola/Florestal até ao local; 

Reuniões de trabalho com os responsáveis da obra em curso e realtivo a vários 

assuntos, onde se destaca a necessidade de construção dos ribeiros do Pomar e da Terra 

Grande; 

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 …. 
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20.123,00 €

17.179,90 €

Receita Despesa

  

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 2017 (1º Trimestre de 2017) temos 

que: 

 Para os meses em questão, tivemos de Despesa, 17.179,90 € e de Receita 

20.123,00 €, o que se traduz num saldo positivo (Trimestral) de 2.943,10 €.  

 

 

 

 

 

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

Fundo de Financiamento de Freguesias e do Protocolo de Colaboração entre a Câmra 

Municipal e a Junta de Freguesia da Serra de Água (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 

60%, a Aquisição de Bens e Serviços, com 14%, Aquisição de Bens de Capital, com cerca 

de 13% e as Transferências Correntes, com cerca de 12% da totalidade da Despesa 

efectuada neste 1º trimestre. 

Para a Despesa enumerada com os 60% (10.423,54 € - Despesas com Pessoal) 

destaca-se os Pagamentos efectuados ao SESARAM no Valor de 1.132,00 €. Quanto à 

Aquisição de Bens de capital (13% - 2.180,37 €),  as Construções diversas representam a 

totalidade desta despesa. Para as Transferências Correntes, os 12% (2.098,00 €), 

representam, essencialmente dois tipos de despesa: uma referente ao pagamento dos 

Subsídios de Alimentação dos Trabalhadores em situação de POT, no valor de 792,35 € 

e, outra, referente às transferências efectuadas para instituições sem fins lucrativos (Casa 

do Povo da Serra de Água – 700,00 € e a Associação Crescer sem Risco 245,00 €). Quanto 

à Aquisição de Bens e Serviços (14% - 2.474,00 €), destacam-se: Os trabalhos 
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especializados (Pocal), com uma despesa de 939,00€; Segurança e Vigilância, com  

240,44€; Material de Escritório, com 333,57€; Combustíveis com o valor de 214,79€,  

entre outros.  

 

Serra de Água, 14 de Abril de 2017 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água 

Jorge Santos 


