ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DA SERRA
M A C H IC O
Acta número Doze

Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e doze 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 das actividades da Junta e da respectiva situação financeira; ------Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação da primeira revisão orçamental do corrente
ano; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quarto Ponto : Outros assuntos de interesse para a freguesia.-----------------------------------------Todos os membros da assembleia compareceram à sessão. ---------------------------------------------Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e
votação da acta anterior, a qual foi aprovada por maioria, com sete votos à favor e duas
abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos foram referidos alguns trabalhos de
manutenção, a limpeza de caminhos e levadas e foi ainda apresentada pelo executivo a actual
situação financeira da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------No terceiro ponto da agenda de trabalhos, foi apresentada a primeira revisão ao orçamento, o
qual reforça em mil trezentos e trinta e sete euros e quarenta e um cêntimos a rubrica
“Instituições sem fins lucrativos”; em quinhentos euros a rubrica “ Outros” e quinhentos euros
para “Ferramentas e utensílios”. Esta verba resulta do “Saldo da gerência anterior” no valor total
de dois mil trezentos e trinta e sete euros e quarenta e um cêntimos. Ainda neste ponto, foi
apreciada também a primeira revisão ao Plano Plurianual, o qual foi reforçado no valor de mil
euros na rubrica “Manutenção de caminhos, veredas e jardins da Freguesia”. Após a
apresentação e os esclarecimentos solicitados, o Presidente da Mesa da Assembleia, colocou à
votação estes documentos, os quais foram aprovados por maioria com seis votos à favor e três
abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Todos os documentos apresentados serão anexos a esta acta. ------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e trinta
minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________ 1

Para constar, lavrou-se a presente Acta que será assinada pela Mesa da Assembleia. ---------------

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________

Segundo Secretário: _____________________________________________________________
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