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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA                                      

MMAACCHHIICCOO  
 

 

Ata número Treze 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 ata anterior. -------------------------------------------------------- 

Segundo Ponto: Apresentação das atividades da Junta e da respetiva situação financeira. ---------- 

Terceiro Ponto : Apresentação, discussão e votação sobre o parecer da Junta de Freguesia, 

relativo à Reorganização Administrativa e Territorial Autárquica. ------------------------------------ 

Quarto Ponto : Outros assuntos de interesse para a 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, foram enumerados pelo Presidente do 

executivo, alguns trabalhos de limpeza e manutenção de veredas, caminhos e levadas, bem como 

da reparação do escorrega do parque infantil. Na questão financeira, referiu que a atual 

conjuntura económica complica ainda mais a atuação da Junta, no entanto, salientou que estão a 

fazer os possíveis para responder às responsabilidades, sem que para tal, seja necessário colocar 

em causa a saúde financeira da Instituição.----------------------------------------------------------------- 

No terceiro ponto da agenda de trabalhos foi apresentado um parecer elaborado pelo executivo 

da Junta, designado por “proposta um”. O documento apresentado é contra a extinção das 

freguesias. Os representantes do Partido Socialista apresentaram um documento com a mesma 

intenção, ficando este designado de “proposta dois”. Por deliberação da respetiva Assembleia, 

estes documentos foram votados em simultâneo e aprovados por unanimidade pelos nove 

elementos que compõem este órgão. ------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente do executivo solicitou aos membros da Assembleia que emitissem a sua opinião, 

relativamente à possibilidade do dia do Concelho transitar do dia nove de outubro para o dia oito 

de maio, uma vez que foi a 8 de maio de 1440 que o Infante D. Henrique entregou a carta de 

doação da Capitania de Machico a Tristão Vaz Teixeira. Relativamente a este ponto, mais uma 

vez, houve um consenso generalizando, sendo esta Assembleia favorável a uma eventual 

mudança da data do dia do concelho. ----------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e quarenta 
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e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________  

 

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________ 

 

Segundo Secretário: _____________________________________________________________ 

 


