ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
MACHICO
Ata número Quinze
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dezassete pelas vinte horas, 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 ata anterior; ------------------------------------------------------Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Atividades relativo ao ano
de dois mil e dezasseis; ---------------------------------------------------------------------------------------Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação da Conta de Gerência relativa ao ano de dois
mil e dezasseis; ------------------------------------------------------------------------------------------------Quarto Ponto: Primeira revisão ao orçamento da receita referente ao ano de dois mil e dezassete;
Quinto Ponto: Apresentação, apreciação e votação do contrato interadministrativo de delegação
de competências; ----------------------------------------------------------------------------------------------Sexto Ponto: Comemoração do Dia da Freguesia; -------------------------------------------------------Sétimo Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------------------Faltam a esta sessão três elementos representantes do Partido Socialista: António Fábio dias
Rodrigues; António Florêncio Vieira Freitas e Manuel Gomes Spínola. Os restantes membros da
Assembleia marcaram presença. Do executivo da Junta de Freguesia, faltou a tesoureira: Carla
Patrícia Gonçalves Rodrigues. ------------------------------------------------------------------------------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 atividades referente ao ano anterior. Após a apresentação, o Presidente da Mesa da
Assembleia, solicitou a votação deste relatório. Tendo sido, este, aprovado por unanimidade. ---No terceiro ponto, foi apresentada a conta de gerência. O executivo explicou as suas rubricas,
referindo que este documento regista nos “recebimentos” o valor total de quarenta e cinco mil
cento e dezanove euros e trinta e dois cêntimos. Este valor, é o somatório dos resultados
proveniente das “receitas orçamentais”: quarenta e um mil, setenta e três euros e dez cêntimos;
“saldo da gerência anterior”: mil seiscentos e vinte e três euros e vinte e três cêntimos e das
“operações de tesouraria”: dois mil quatrocentos e vinte e dois e noventa e nove cêntimos.
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Relativamente aos “pagamentos”, o valor total desta rubrica é igual ao registado nos
“recebimentos”, distribuído pelas “despesas orçamentais”: quarenta mil, seiscentos e trinta e seis
e euros e vinte e quatro cêntimos; “operações de tesouraria”: dois mil trezentos e noventa euros e
noventa e seis cêntimos e saldo para a gerência seguinte”: dois mil e noventa e dois euros e doze
cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a respetiva
votação. Desta forma, este documento foi aprovado por unanimidade. -------------------------------Relativamente ao quarto ponto na ordem de trabalhos, foi apresentada a primeira revisão ao
orçamento, a qual foi votada e aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------No quinto ponto, foi apresentado o contrato interadministrativo de delegação de competências,
relativo ao ano de dois mil e dezassete, o qual foi apresentado, discutido, votado e aprovado por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------No sexto ponto, foi deliberado, por proposta do executivo da Junta, celebrar os cento e oitenta e
um anos da Freguesia. Esta iniciativa decorrerá no dia treze de junho com uma sessão Solene e
com a entrega de um voto de louvor a médica de família do Centro de Saúde de Santo António
da Serra, Dra. Maria Filomena Mina Henriques e outro aos Voluntários que têm colaborado com
a Freguesia na limpeza das veredas e caminhos, bem como, nos vários eventos organizados pela
nossa Instituição. Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade. -----------------------------No último ponto, o Presidente do executivo comunicou as limpezas de caminhos, veredas e
espaços públicos, realizadas neste período, bem como as diligências efetuadas para a resolução e
concretização de várias situações inerentes ao funcionamento e às atividades desta Instituição. --Salientou o êxito da organização do Trail do Santo da Serra que, pela segunda vez, foi realizado
na nossa Freguesia, agradecendo o empenho e dedicação de todos os que contribuíram na
organização e logística deste prova, nomeadamente: Ludens Clube de Machico; Câmara
Munícipal de Machico; Bombeiros Municipais de Machico; PSP de Machico; Guarda Nacional
Republicana; Paróquia de Nossa Senhora do Bom Caminho; Escola Básica do 1º Ciclo com Pré
Escolar de Santo António da Serra; Clube Golfe do Santo da Serra; Casa do Povo de Santo
António da Serra; Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra; Supermercado
Pingo Doce; Irmãos Spínola; Auto Triângulo; Ferragens Vieira; Restaurante Portela à Vista;
Restaurante Cabrestante e a todos os voluntários que colaboraram na limpeza das veredas e no
dia da prova com a presença em vários pontos assinalados, bem como, na zona de partida e
chegada dos atletas. -------------------------------------------------------------------------------------------Esta importante atividade, também serviu para destacar a Sidra como um dos produtos mais
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tradicionais da nossa freguesia e sensibilizar a população local para a nossa riqueza natural que é
muito apreciada pelos “forasteiros”. ------------------------------------------------------------------------Para concluir, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia, elencou, uma série de presenças e
iniciativas que decorreram no primeiro trimestre de dois mil e dezassete, assim, destacou: -------- Presença na receção aos alunos da escola que no cantar os reis; -------------------------------------- Assinatura de protocola com ARM, recolha de óleos alimentares; ------------------------------------ Reunião com ARM – indicação dos lugares para colocação de ecopontos e outros assuntos
relacionados com o lixo; -------------------------------------------------------------------------------------- Assinatura de protocolo com o Município de Machico para as atividades da Junta; ---------------- Reunião com professor Rafael – Roteiro Ecoturístico da Freguesia; ---------------------------------- Presença nas comemorações da Proteção Civil; --------------------------------------------------------- Reunião com criadores de gado das serras do poiso (sede é na freguesia); -------------------------- Assinatura do contrato interadministrativo; -------------------------------------------------------------- Reunião Senhor André Luís (Empresa Bricatel-Parques Infantis), foi solicitado uma proposta
para a requalificação do nosso parque infantil; ------------------------------------------------------------ Mediação entre a Segurança Social e o Município para apoiar socialmente o senhor João
Freitas, residente no Caminho Novo da levada da Serra; ------------------------------------------------- Apresentação Trail do Santo da Serra – Club de Golf Santo da Serra; ------------------------------- Presença no estear da bandeira da Eco Escolas; ---------------------------------------------------------- Reuniões com a Junta Freguesia de Machico e o Município para “acertar” a toponímia dos
Marrocos e da Fonte da Velha. ------------------------------------------------------------------------------Serão anexados a esta ata cópias dos documentos apresentados e votados. ---------------------------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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