ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
Ata número Sete
Aos nove dias do mês de Abril de dois mil e quinze 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 catorze. -----------------------------------------------------------------------------------------Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação da Conta de Gerência relativo ao ano de dois
mil e catorze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Quarto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ----------------------------------------Todos os membros da Assembleia e o executivo da Junta de Freguesia, estiveram presentes. ----Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e
votação da ata anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------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 oito votos favoráveis e uma abstenção do representante do Partido Socialista,
António Fábio Dias Rodrigues. -----------------------------------------------------------------------------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 um
mil, cento e quatro euros e sessenta e oito cêntimos. Este valor é o somatório dos resultados
proveniente das “receitas orçamentais”: trinta e sete mil, trezentos e vinte e sete euros e vinte e
nove cêntimos; “saldo da gerência anterior”: mil e setenta e um euros e trinta e seis cêntimos e
das “operações de tesouraria”: dois mil setecentos e seis euros e três cêntimos. Relativamente aos
“pagamentos”, o valor total desta rubrica é igual ao registado nos “recebimentos”, distribuído
pelas “despesas orçamentais”: tinta e sete mil trezentos e noventa e seis euros e onze cêntimos;
“operações de tesouraria”: dois mil oitocentos e vinte e quatro euros e dezanove cêntimos e saldo
para a gerência seguinte”: oitocentos e oitenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos. --------------
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Após análise e discussão, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a respetiva
votação. Desta forma, este documento foi aprovado por maioria, com oito votos favoráveis e
uma abstenção do representante do Partido Socialista, António Fábio Dias Rodrigues. ------------Serão anexados a esta ata cópias dos documentos apresentados. ---------------------------------------Relativamente ao último ponto, o Senhor Presidente do executivo, comunicou que neste último
trimestre, representou a Junta em alguns eventos e reuniões de trabalho, tendo igualmente
participado no passado dia vinte de março num programa de rádio, realizado nas instalações da
Junta de freguesia, no qual, teve oportunidade de falar sobre diversos temas inerentes a nossa
Freguesia, bem como, enaltecer as nossas potencialidades turísticas, com o intuito de atrair novos
investimentos privados que façam crescer e desenvolver a nossa localidade. ------------------------Neste ponto, foram abordados ainda as limpezas de levadas, veredas e caminhos, nomeadamente:
Caminho do Ferreiro de José Alves; Caminho do Moinho; Caminho da Granja; Vereda do
Margaçal; Vereda da Alameda; Vereda da Cova das Custas; Impasse A do Caminho da Ermida e
Impasse A do Caminho do Arrebentão. Foi, também referido a limpeza das levadas e passeios no
Caminho do Arrebentão, assim como, a respetiva limpeza das adufas em frente ao Restaurante
“A Nossa Aldeia.” --------------------------------------------------------------------------------------------Ao concluir, foi acordado pelos presentes que as convocatórias para as sessões da Assembleia
poderão ser agendadas por email. ---------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e duas horas.-----------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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