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

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e catorze pelas vinte horas, 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: Leitura e votação da ata anterior; ---------------------------------------------------------Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Orçamento, Plano de Atividades e Plano
Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e quinze. --------------------------------------------Terceiro 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e
votação da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o executivo da Junta apresentou o
orçamento para o ano de dois mil e quinze. O valor total, tanto na receita como na despesa, é de
quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco euros. --------------------------------------------------O Plano Plurianual de Investimentos prevê um valor total de mil seiscentos e cinquenta 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 Básica
do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar 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 quinze, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia
solicitou a votação dos mesmos, com os seguintes resultados: O orçamento foi aprovado por
maioria, com oito votos à favor e uma abstenção do representante do Partido Socialista, Manuel
Gomes Spínola; o plano de investimentos e o plano de atividades foram aprovados por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------No último ponto, foram referidos pelo executivo da Junta, alguns trabalhos de manutenção,
limpeza de caminhos, veredas e levadas e foi ainda apresentada a atual situação financeira da
Junta de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________ 1

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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