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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA DDEE SSAANNTTOO AANNTTÓÓNNIIOO DDAA SSEERRRRAA
MMAACCHHIICCOO

Acta número Cinco

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e dez 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 : Outros assuntos de interesse para a Freguesia.----------------------------------------- 

Faltou a esta sessão um dos representantes do Partido Socialista, o António Spínola Freitas. Pelo 

Partido Social Democrata faltou o senhor Ferreira. 

Os restantes elementos da Assembleia e os membros do executivo estiveram presentes. 

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

votação da acta anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos foi referida a despesa da Escola Básica, 

nomeadamente na aquisição de material de expediente e limpeza.-------------------------------------- 

Quanto ao posto de vendas da Portela, haverá um stand para produtos com mel e outro para 

flores e plantas, sendo os dois expositores portáteis.------------------------------------------------------ 

Foi também apresentada pelo executivo a situação financeira com uma dotação actual de 

cinquenta e um mil e novecentos e vinte euros, com um movimento do período de Janeiro a 

Agosto de trinta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois euros e trinta e um cêntimos e com um 

movimento acumulado de valor igual ao movimento referido anteriormente.------------------------- 

No terceiro ponto da agenda de trabalhos, foi sugerida para a Freguesia uma estrutura para 

actuações ou animações culturais.---------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à estrada de acesso aos Maroços, que precisa de reparação devido à intempérie do dia 

vinte de Fevereiro do corrente ano, esta aguarda pela Lei de Meios.------------------------------------ 

Por último, abordámos as frequentes rupturas na canalização de água potável que abastece a 

Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 vinte 

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

 

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________ 

 

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________ 

 

Segundo Secretário: _____________________________________________________________ 

 


