ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
Ata Número Dois

Aos catorze dias do mês de Dezembro de dois mil e treze pelas dezanove horas e trinta minutos
decorreu nas instalações da Junta de Freguesia de Santo António da Serra, Concelho de Machico
uma sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: -----------------------------------------------Primeiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia.
Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Orçamento, Plano de Atividades e Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e catorze. ------------------------------------------Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação dos regulamentos de: Controlo Interno;
Taxas; Inventário e de Apoios às Instituições sem Fins Lucrativos. -------------------------------------Quarto Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Inventário e Património da Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto Ponto: Inscrição da Junta de Freguesia na ANAFRE. --------------------------------------------Sexto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------------------Nesta sessão estiveram presentes todos os membros da assembleia, bem como o executivo da
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Assim, iniciou-se os trabalhos com a apresentação do Regimento da Assembleia de Freguesia, o
qual, depois de apreciado e discutido, foi votado e aprovados por unanimidade. ----------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem, de trabalhos, o executivo da Junta apresentou o
orçamento para o ano de dois mil e catorze. O valor total, tanto na receita como na despesa, é de
quarenta e um mil duzentos e quarenta e oito euros. -------------------------------------------------------O Plano Plurianual de Investimentos prevê um valor total de dois mil e oitocentos euros. Este
Plano contempla a manutenção e limpeza de espaços públicos, parque infantil, jardins, caminhos e
iluminação pública. -----------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos apoios financeiros, está previsto atribuir: mil e duzentos euros à Escola do
Primeiro Ciclo de Santo António da Serra; cinquenta euros para o “MUSICAEB”; cem euros para
o “Mercado Quinhentista” e cem euros para “Outros Apoios”. Totalizando o valor de mil
quatrocentos e cinquenta euros. -----------------------------------------------------------------------------Após a apresentação e apreciação do Orçamento, Plano de Actividades e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano de dois mil e quatorze, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia
solicitou a votação dos mesmos. Assim, estas propostas foram votadas e aprovadas por maioria
com cinco votos favoráveis dos elementos do Partido Social Democrata, duas abstenções (Manuel
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Gomes Spínola e António Florêncio Vieira de Freitas) de dois votos contra (António Fábio Dias
Rodrigues e Carla Filipa Nunes Calaça). --------------------------------------------------------------------Passando para o terceiro ponto da ordem de trabalhos, os regulamentos apresentados, bem como a
respectiva tabela de taxas foram votados e aprovados por maioria com cinco votos favoráveis dos
elementos do Partido Social Democrata e quatro abstenções correspondentes aos representantes do
Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------------------------------------No quarto ponto agendado, foi apresentado pelo executivo da Junta a lista geral de bens da
Freguesia, a qual foi colocada a votação sendo aprovada por maioria com cinco votos favoráveis
dos elementos do Partido Social Democrata e quatro abstenções correspondentes aos
representantes do Partido Socialista. -----------------------------------------------------------------------Relativamente ao quinto ponto, foi deliberado, por unanimidade autorizar o executivo da Junta de
Freguesia a efetuar a sua inscrição como associada da ANAFRE. -------------------------------------Passando para o sexto e último ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da
Junta de Freguesia, um documento que descreve todos os assuntos abordados na reunião com o
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Machico realizada no passado dia doze de novembro.
Nesta “checklist”, constam várias situações que a junta gostaria de ver resolvidas, nomeadamente:
obras de manutenção e reparação de caminhos: Caminho da Fonte da Velha – será necessário fazer
uma muralha de suporte do caminho, que foi destruído devido ao movimento do terreno,
supostamente, provocado pelas chuvas; Caminho da Fajã dos Rolos - Na sequência dos aguaceiros
registados nos passados dias 05 e 06 de novembro que resultaram nos desabamentos de terras
provenientes da encosta no sítio da Fajã dos Rolos na direção ao sítio dos Maroços, será
necessário fazer uma intervenção com o intuito de canalizar as águas provenientes dos caminhos e
terrenos próximos do “desaterro”, o qual está muito instável devido à quantidade de água que se
acumula quando chove; Caminho de Cima da Rocha – transferir a iluminação pública da vereda
que está inutilizada para o respectivo caminho. Colocar uma grelha no início do caminho para
desviar as águas da chuva e pavimentar alguns “buracos”. Foi mencionado a necessidade de
alguns caminhos serem pavimentados: Caminho Municipal da Cova do Castanheiro; Caminho
Novo da Levada da Serra; Caminho da Ermida; Caminho do Chão da Abelheira e a Ramificação
do Caminho do Cabeço (Madeira da Igreja). Na área do ambiente, foi focado as seguintes
situações: construir novos espaços para a colocação dos contentores de lixo, nomeadamente: no
final do Caminho da Fajã dos Rolos (largo); no centro da Ribeira de Machico; no Largo da Igreja
de Nossa Senhora do Bom Caminho e no Caminho do Lameirão. Foi solicitado o reforço de
contentores no caminho do Cabeço (Madeira da Igreja); no Caminho dos Rachões e no Ecoponto
do largo da Igreja. Foi referido a necessidade da recolha de lixo ser realizada pelo menos duas
vezes por semana. Foi abordado a necessidade de uma intervenção no Parque Infantil e nos
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abrigos das paragens de autocarros, os quais estão a precisar de manutenção. No que concerne a
outros apoios, solicitamos ajuda no fornecimento de remédio para as ervas; material de construção
para pequenas obras de manutenção e a disponibilização de trabalhadores da Câmara para
proceder a limpeza e conservação de espaços públicos da Freguesia. O Senhor Presidente da
Câmara foi alertado para o facto desta junta de Freguesia não ter meios para a limpeza dos
caminhos municipais e que contávamos com a colaboração da Câmara. O executivo da Junta foi
informado que na eventualidade de derrocadas, deverão contactar em primeiro lugar o Presidente
do Município, que por sua vez mobilizará os meios necessários à resolução do problema. ----------Ainda neste ponto, o executivo alancou algumas da actividades realizadas no último trimestre de
dois mil e treze, nomeadamente: limpeza da vereda da Cova das Custas; vereda e Caminho da
Eira; Impasse A do Caminho da Ermida, do Impasse A do Caminho do Arrebentão, da vereda e
Caminho do Margaçal, das adufas entupidas em frente ao restaurante “A Nossa Aldeia” e da
levada e adufas entupidas no início do Caminho do Arrebentão. Foi ainda necessário proceder a
intervenções de limpeza de quebradas no Caminho da Ermida (Margaça) e no Caminho do
Moinho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, representou a Instituição na sessão de sensibilização sobre: ”Educação para
a Segurança e Prevenção de Riscos”, que decorreu na Escola do Primeiro Ciclo com Pré de Santo
António da Serra. -----------------------------------------------------------------------------------------------Em novembro, foi realizada uma visita com o fiscal da Câmara ao Caminho e vereda de Cima da
Rocha para uma eventual alteração dos postes de iluminação pública.
Neste trimestre foram realizadas algumas reuniões de trabalho na sede da Junta, nomeadamente,
com a Assistente Social responsável da freguesia; com o Pároco e com o representante do “Canal
A Minha Terra”. ---------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e trinta
minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar, lavrou-se a presente Ata que será assinada pela Mesa da Assembleia. ---------------

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________

Segundo Secretário: _____________________________________________________________
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