ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
Ata número Três
Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e catorze pelas vinte horas e trinta minutos
decorreu na Junta de Freguesia de Santo António da Serra, Concelho de Machico uma sessão
ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------Primeiro Ponto: Leitura e votação da acta anterior. ------------------------------------------------------Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Actividades relativo ao ano
de dois mil e treze. --------------------------------------------------------------------------------------------Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação da Conta de Gerência relativo ao ano de dois
mil e treze. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Quarto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ----------------------------------------Faltaram a esta sessão três representantes do Partido Socialista, Manuel Gomes Spínola, Carla
Filipa Nunes Calaça e António Florêncio Vieira Freitas e um do Partido Social Democrata, José
Manuel Gouveia Pires. ---------------------------------------------------------------------------------------Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e
votação da ata anterior, esta, foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.-------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da Junta
o relatório de actividades referente ao ano anterior. Após a apresentação, o Presidente da Mesa
da Assembleia, solicitou a votação deste relatório. Assim, este documento foi aprovado por
maioria, com quatro votos favoráveis dos elementos do Partido Social Democrata e um voto
contra do Partido Socialista. ---------------------------------------------------------------------------------No terceiro ponto, foi apresentado a conta de gerência. O executivo explicou as rubricas do
mesmo, referindo que este documento regista nos “recebimentos” o valor total de quarenta e três
mil quinhentos e oitenta e seis euros e quatro cêntimos. Este valor é o somatório dos resultados
proveniente das “receitas orçamentais”: trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois euros e
noventa e três cêntimos; “saldo da gerência anterior”: três mil seiscentos euros e vinte e oito
cêntimos e das “operações de tesouraria”: dois mil trezentos e dois euros e oitenta e três
cêntimos. Relativamente aos “pagamentos”, o valor total desta rubrica é igual ao registado nos
“recebimentos”, distribuído pelas “despesas orçamentais”: quarenta mil trezentos e noventa e um
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euros e quarenta e três cêntimos; “operações de tesouraria”: dois mil cento e vinte e três euros e
vinte e cinco cêntimos e “saldo para a gerência seguinte”: mil e setenta e um euros e trinta e seis
cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a respetiva
votação. Desta forma, o documento foi aprovado por maioria, com quatro votos favoráveis dos
elementos do Partido Social Democrata e um voto contra do Partido Socialista. --------------------Todos os documentos apresentados serão anexos a esta acta. ------------------------------------------Relativamente ao último ponto, o Senhor Presidente do executivo, comunicou que neste último
trimestre, representou a Junta em alguns eventos e reuniões de trabalho, nomeadamente: reunião
com Senhor Secretário do Ambiente e recursos Naturais, para abordar questões relativas ao
temporal que afetou a nossa freguesia no passado dia vinte e nove de novembro; representação
no hastear da bandeira verde, relativo ao projeto da eco-escolas; reunião com os representantes
do Polo Sócio-Comunitário de Machico; reunião com o Senhor Presidente da Câmara Municipal
de Machico e com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Machico. ----------------------Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e vinte
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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