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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 16 de Novembro 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 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 16 de Novembro de 2016, a referida 

informação escrita, respeitante ao período compreendido entre 14 de Setembro (última 

Sessão da Assembleia) e a presente data. 

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

referido período, foram as seguintes: 

 Actividades diárias: 

 Acompanhamento dos trabalhos realizados no âmbito da Lei de Meios - obras em 

curso na nossa freguesia (obras em fase de conclusão e outras iniciadas recentemente); 

 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:  

Referimo-nos apenas a dois meses de acção e para um período em que tivemos 

muita chuva o que limitou, e muito, a nossa acção. Contudo, ainda destacamos: 

Limpeza e conservação de todas as Veredas e Caminhos e Estradas da Freguesia 

(ainda em execução); 

Limpeza de derrocadas um pouco por toda a freguesia; 

 Corte de diversas árvores que ofereciam perigo e obstruiam a passagem de 

pessoas/veículos, tais como: Estrada do Lombo, Estrada da Eira da Moura, Caminho 

Velho do Poiso, atrás da habitação do sr. Domingos do “Macaco”, Vereda da Eira da 

Moura, Vereda em frente ao pavilhão, etc.. 

 Colocação de 40 metros de varanda na Vereda da Fajã Redonda; 

Construções Diversas: 

 Colocação e fixação de um tubo de 63 com 10 metros no Bueiro em frente à 

Farmácia da Serra de Água”; 

 Construção de muro de contenção para segurar 2 pedras em risco de queda atàs da 

casa da srª. Fernanda; 

  Outras actividades 

Criação e encaminhamento de documentos relativos aos problemas detectados nas 

obras, como: Alternativa à Levada de acesso aos terrenos da Rocha Alta que não estão 

servidos pela rede de água; Solicitação de desobstrução de Bueiros fechados e que 

impossibilitam a passagem da água para os terrenos; Problema de inundações na zona da 

Rocha Alta, devido às quotas dos terrenos; Alerta para a descontinuidade das muralhas 

da Ribeira da Eirinha, Fajã das Éguas e Pereira; Necessidade de colocação da sinalética 

destruída no entroncamento do Pomar; entre outras; 

Reuniões com os responsáveis pela nova obra em execução na nossa freguesia,  

relativamente a vários assuntos de interesse para a população (acessos, levadas, fossas, 

entre outros); 

Elaboração do Orçamento, Plano de Atividade e PPI; 
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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 Setembro e Outubro de 2016 temos que: 

 Para os meses em questão, tivemos de Despesa, 8.651,83 € e de Receita 14.463,90 

€, o que se traduz num saldo positivo de 5.812,83 €. Contudo, este saldo positivo deve-

se ao facto de termos recebido a última das 4 tranches do FFF de 2016 e apresentarmos 

apenas dois meses de exercício (em despesa). 

Quanto à Receita deste período, a mesma é oriunda do Fundo de Financiamento 

de Freguesias (98,56% - 14.255,00 €) e o restante (1,44%) 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 

79,64%, a Aquisição de Bens e Serviços, com 11,42%, a Aquisição de Bens de Capital, 

com cerca de 4,79% e a Quota da Anafre com 4,15% da totalidade da Despesa efectuada 

nestes dois meses. 

 

 

 

 

 

 

 

Serra de Água, 11 de Novembro de 2016 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água 

Jorge Santos 


