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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA                                      
MMAACCHHIICCOO  

 
 

Acta Número Dez 
Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e onze 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 acta anterior. ------------------------------------------------------- 

Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação da primeira revisão orçamental do corrente 

ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Orçamento, Plano de Actividades e Plano 

Plurianual de Investimentos para o ano de dois mil e doze. ---------------------------------------------- 

Quarto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ----------------------------------------- 

Faltaram a esta sessão os representantes do Partido Socialista, a Natália Melim Teixeira de 

Aguiar Olim e António Fábio Dias Rodrigues. ------------------------------------------------------------ 

Após declarada aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e 

votação da acta da sessão anterior, a qual, foi aprovada com os votos dos elementos do Partido 

Social-democrata e a abstenção do representante do Partido Socialista.-------------------------------- 

Relativamente ao segundo ponto, foi apresentada a primeira proposta de revisão ao Orçamento 

deste ano, neste documento, consta um reforço nas receitas no valor total de quatro mil, trezentos 

e oitenta e oito euros e sessenta e três cêntimos, provenientes da rubrica: “saldo da gerência 

anterior”. Esta verba foi distribuída por várias rubricas no orçamento da despesa, conforme 

documento em anexo. Após apresentada, a mesma foi votada e aprovada por maioria com seis 

votos favoráveis dos elementos do Partido Social-democrata e uma abstenção do representante 

do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

De acordo, com o terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Orçamento para o ano de dois mil e 

doze foi apresentado com um valor total, tanto na receita como na despesa, de quarenta e três mil 

duzentos e noventa e oito euros. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Plano Plurianual de Investimentos prevê um valor total de três mil e quinhentos e setenta euros 

e sessenta e oito cêntimos. 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 euros à Escola do Primeiro Ciclo 

de Santo António da Serra; quatrocentos euros ao Infantário de Santo António da Serra; cem 

euros para “Instituições Religiosas”; duzentos e cinquenta euros à Associação Desportiva e 
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Cultural de Santo António da Serra; trezentos e cinquenta euros ao Grupo Cultural e Recreativo 

da Casa do Povo de Santo António da Serra; cem euros para o “MUSICAEB”; cem euros para o 

“Mercado Quinhentista” e cem euros para “Outros Apoios”. Totalizando o valor de dois mil e 

quatrocentos euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação e apreciação do Orçamento, Plano de Actividades e Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de dois mil e doze, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

solicitou a votação dos mesmos. Assim, estas propostas foram votadas e aprovadas por maioria 

com seis votos favoráveis dos elementos do Partido Social-democrata e uma abstenção do 

elemento do Partido Socialista, o qual não justificou este sentido de voto. --------------------------- 

Passando para o quarto e último ponto da ordem de trabalhos, foi abordado pelos elementos o 

Partido Social-democrata a necessidade de reparar com a máxima urgência os buracos que se 

encontram no passeio da Rua Nossa Senhora do Bom Caminho, bem como a reparação do 

Caminho do Arrebentão junto ao Centro Cívico da Ribeira de Machico. ------------------------------ 

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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________ 

 

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________ 

 

Segundo Secretário: _____________________________________________________________ 

 


