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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 14 de Junho 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 14 de Junho de 2017, a referida informação 

escrita, respeitante ao período compreendido entre 19 de Abril 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: 

 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 das veredas e estradas da Freguesia para a passagem do Espírito Santo; 

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

atividades natalícias e, posteriormente para a Mostra da Poncha: 

 Limpeza do espaço do miradoiro da encumeada para a comemoração da Festa do 

Espírito Santo, antes e depois das comemorações e colaboração nos arranjos do espaço; 

 Apoio logístico na organização da Festa da Solidariedade e corrida de carros de 

Pau, organizadas pela CNISS e Casa do Povo da Serra de Água, respectivamente. 

 Desobstrução de Bueiro nas levadas do Poiso e do Castanheiro;  

 Construções Diversas: 

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

marcos físicos em todas as parcelas intervencionadas (em curso – cerca de 700 marcos já 

fixados); 

 Intervenção dos quebramares da ribeira principal (desde o Poíso à Rocha Alta), 

para facilitar as captações de água de rega; 

 Reconstrução de 100 metros na levada do Pomar, desde a Estrada Regional até ao 

ribeiro do Poiso; 

 Construção de 30 metros de levada na Rocha Alta, entre os terrenos do Quintal e 

do Maciel e 6 metros de vereda, para permitir melhor acesso aos terrenos e à Estrada 

Regional; 

 Fixação de 100 metros de tubo de 90, na Levada de Cima, no Caminho Mateus, 

com colocação de uniões e torneiras ao longo dos vários tornadoiros; 

 Fixação de grelha, à entrada do Caminho do Lombo; 

 Cedência de materiais (areia e cimento) para a levada ao lado da casa do João da 

Paixão, para os regantes fazerem a levada; 

 Requalificação da Vereda entre a estrada da Lombo do Moleiro e a casa do Pedro, 

numa extensão de 45 metros e desvio das águas pluviais, à entrada da mesma; 

 Reconstrução de 6 metros de levada, na Achada dos Aparícios, junto aos Poços, 

no final da Estrada; 
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15.142,84 €

12.599,41 €

Receita Despesa

 Cedência de 25 metros de tubo de 63 para a Levada da Achadinha e um tubo de 

200, para a Levada do Boqueirão;  

 Outras actividades 

Acompanhamento dos trabalhos de levantamento e marcação dos terrenos; 

Ajuda no preenchimento de IRS aos residentes na freguesia; 

Colaboração nos eventos realizados na freguesia, noeadamente: Dia dos Vizinhos, 

Corrida de Carros de Pau, Espírito Santo, entre outras; 

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

processo de levantamento e marcação dos terrenos; 

Reunião de trabalho e visita ao local, com o Secretário dos Assuntos Europeus e 

Parlamentares, relativa ao ponto de situação das centrais de betão e britadeiras da Meia-

Légua, dos levantamentos, da qualidade das terras e a passagem de água de rega; 

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 Abril e Maio de 2017 (2º Trimestre de 2017 – 2 meses) temos 

que: 

 Para os meses em questão, tivemos de Despesa de 12.599,41€ e de Receita 

15.142,84 €, o que se traduz num saldo positivo (2 meses) de 2.543,43 €.  
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Quanto à Receita deste periodo, a mesma é, quase, na sua totalidade, oriunda do 

Fundo de Financiamento de Freguesias e IMI (transferência referente ao Imposto 

Municipal sobre Imóveis (99,5%) e o restante (0,5%) 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 47%, a Aquisição de Bens e Serviços, com 12%, Aquisição de Bens de Capital, 

com cerca de 34% e as Transferências Correntes, com cerca de 6% da totalidade da 

Despesa efectuada neste 1º trimestre. 

Para a Despesa de Capital – Aquisição de Bens de capital - (35% - 4.330,64 €),  

as Construções Diversas representam a totalidade desta despesa.  

Para as Transferências Correntes, os 6% (736,76 €), representa, unicamente a 

despesa referente ao pagamento dos Subsídios de Alimentação dos Trabalhadores em 

situação de POT. 

 Quanto à Aquisição de Bens e Serviços (12% - 1.536,41 €), destacam-se: Os 

Trabalhos Especializados (Pocal), com uma despesa de 732,00 €; Seguro da Carrinha, no 

valor de 153,71 €; Produtos de Higiene e Vestuário, com 83,55 €; Combustíveis com o 

valor de 137,14 €,  entre outros.  

 

Serra de Água, 9 de Maio de 2017 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água 

Jorge Santos 


