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  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA  
MMAACCHHIICCOO  

  
Ata Número Dois 

 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete 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: Apresentação, apreciação e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia.--- 

Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Orçamento, Plano de Atividades e Plano 

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

Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação dos regulamentos de: Controlo Interno; 

Taxas; Inventário e de Apoios às Instituições sem Fins Lucrativos. -------------------------------------- 

Quarto Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Inventário e Património da Junta de 

Freguesia e respetivas folhas de carga. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Nesta sessão, estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia. e da 

Assembleia, exceto o elemento do Partido Socialista: Carla Filipa Nunes Calaça. ------------------- 

Assim, iniciou-se os trabalhos com a apresentação do Regimento da Assembleia de Freguesia, o 

qual, depois de apreciado e discutido, foi votado e aprovados por unanimidade. ---------------------- 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o executivo da Junta apresentou o 

orçamento para o ano de dois mil e dezoito. O valor total, tanto na receita como na despesa, é de 

cinquenta e três mil e trinta e cinco euros. ------------------------------------------------------------------- 

O Plano Plurianual de Investimentos prevê um valor total de cinco mil, quinhentos e cinquenta 

euros. Este Plano contempla a manutenção e limpeza de espaços públicos, parque infantil, jardins, 

caminhos, iluminação pública, bem como, requalificação de veredas, toponímia e construções 

diversas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos apoios financeiros, está previsto atribuir: mil e cem euros à EB1/PE de Santo 

António da Serra; quatrocentos euros ao Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Santo 

António da Serra; quatrocentos euros a Associação Desportiva e Cultural de Santo António da 

Serra, cinquenta euros para o “Mercado Quinhentista” e cinquenta euros para “Outros Apoios”. 

Totalizando o valor de dois mil euros. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Passando para o terceiro ponto da ordem de trabalhos, os regulamentos apresentados, bem como a 

respectiva tabela de taxas foram votados e aprovados unanimidade. ------------------------------------- 

No quarto ponto agendado, foi apresentado pelo executivo da Junta a lista geral de bens da 

Freguesia e respetivas folhas de carga, a qual foi colocada a votação sendo aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao quinto e último ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da 

Junta de Freguesia, um documento que descreve todos as revindicações abordadas e observadas no 

terreno, no passado dia catorze de novembro, aquando da visita do Senhor Vereador Alexandre 

Marques - Vereador do Planeamento, Ordenamento do Território, Urbanismo, Ambiente, Trânsito 

e Cemitérios. Assim, foram elencados: ----------------------------------------------------------------------- 

• Casais Próximos (Santo da Serra) - Definição correta (segundo mapa cadastral) e 

requalificação da vereda da Aldeia. Percurso tradicional e importante ligação pedonal, que 

não só, liga o centro do Santo da Serra ao Moinho como tem a particularidade histórica e 

cultural de acompanhar a levada que divide os dois Concelhos (Machico e Santa Cruz); ------- 

• Fajã das Vacas - Requalificação do Caminho Municipal da Levada da Serra e pavimento do 

Caminho da Queimadinha; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Lombo das Faias - Requalificação e iluminação da vereda dos Lamaceiros; pavimento da 

Entrada do Caminho Municipal da Ladeira; pavimentação do Caminho Municipal do Chão da 

Abelheira e colocação de ponte de ferro; ---------------------------------------------------------------- 

• Ribeira de Machico - Dar continuidade ao passeio da Escola e colocar lombas na estrada. ---- 

• Caminho do Arrebentão - Requalificação do passeio público e colocação de varandas; ------- 

• Iluminação Pública – Colocação de postes de Iluminação nos Caminhos Municipais de: 

Casais Acima da Rocha; Achada e Alameda; ---------------------------------------------------------- 

• Ermida – Requalificação do Caminho Municipal da Ermida; --------------------------------------- 

• Fajã dos Rolos - Construir um aqueduto para canalizar as águas (chuva) provenientes dos 

caminhos e terrenos próximos da Vereda da Cova das Custas, com o intuito de evitar os 

“desaterros” e reparação dos muros de guarda; -------------------------------------------------------- 

• Palheiros - Fazer abertura no muro de guarda para escoamento das águas pluviais; ------------ 

• Abrigo de Passageiros (Paragens) – Foi alertado para a necessidade de construir três novas 

paragens: Largo da Fajã dos Rolos; Escola e Ribeira de Machico (em frente da entrada da 

vereda da Alameda) e requalificar, urgentemente, as existentes. ------------------------------------ 

Quanto as atividades da Junta de Freguesia, neste último trimestre, o Presidente do executivo 

salientou: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

o Presença na cerimónia de estear das bandeiras eco escolas do concelho de Machico; ------ 



____________________________________________________________________________ 3 

o Reunião com a Doutora Alexandra, responsável pela toponímia no Município de 

Machico, sobre o trabalho que ainda falta fazer para introduzir nos mapas os nomes de 

veredas, caminhos e estradas e respetivo nº de Polícia; ------------------------------------------ 

o Reunião com o Vereador da Câmara Municipal, Engenheiro Hugo Marques e visita à 

nossa Freguesia com o intuito de informá-lo sobre várias situações que gostaríamos de 

resolver até ao final do mandato; ------------------------------------------------------------------- 

o Reunião com o Professor Patrício, responsável da Associação Ludens Club de Machico 

para acertar os trâmites do III Trail do Santo da Serra, o qual decorrerá no dia oito de 

abril de dois mil e dezoito; --------------------------------------------------------------------------- 

o Ação de formação na Proteção Civil com a presença, também, do Secretário desta Junta; - 

o Jantar de Natal da ANAFRE; ------------------------------------------------------------------------ 

o Limpeza de Caminhos, Veredas, Parque Infantil e espaços públicos de Freguesia, 

nomeadamente: Caminho Municipal da Ermida; Caminho do Ribeiro Escuro; Caminho 

da Granja; Caminho das Vacas; Caminho do Chão da Abelheira; Caminho da Garagem; 

Caminho da Achada; Vereda do Moinho; Vereda da Aldeia; Vereda da Alameda; Vereda 

da Cova das Pedras; Vereda da Degolada; Vereda da Achada; passeio, levadas e adufas 

do Caminho do Arrebentão; passeio e Largo de Nossa Senhora do Bom Caminho e 

limpeza de lixo no caminho das funduras. --------------------------------------------------------- 

o Acompanhamento do desenrolar das obras nas Ribeiras da Estrada Nicolau Tolentino 

Vieira e do abate de árvores na estrada do Lombo das Faias, com o intuito de defender os 

superiores interesses da população. ----------------------------------------------------------------- 

Relativamente à situação financeira, o presidente alertou para as dificuldades de tesouraria que se 

apresentam diariamente, ficando com muito pouca margem para poder fazer qualquer tipo de obra 

ou intervenção que seja necessária. --------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentado pelos elementos do Partido Social Democrata, duas propostas: Uma para 

homenagear o Serrador e o produtor de Sidra, por considerar que estas “artes” fazem parte do 

nosso património cultural, e são relevantes para a economia local e Regional. Foi lançada a ideia 

de construir um fontenário em pirâmide no Largo de Nossa Senhora do Bom Caminho, no qual 

fosse colocado painéis em azulejos alusivos à nossa cultura local, nomeadamente, o Serrador e o 

Produtor de Sidra. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------- 

A segunda proposta visa sugerir, o espaço para a construção de uma casa de banho e de um abrigo 

de passageiros. Segundo os membros do Partido Social Democrata, o ideal, seria aproveitar uma 

parte do espaço da Escola EB1/Pré + Creche de Santo António da Serra (abertura da parede junto 
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do passeio/estrada). Tendo como vantagens óbvias, a centralidade da casa de banho e a localização 

da paragem para os residentes e principalmente, para os estudantes. ------------------------------------- 

Esta proposta foi votada e aprovada unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

Ainda nesta sessão, foi informado pelo Presidente da Junta que nos dias vinte e seis, vinte e sete e 

vinte e oito de janeiro de dois mil e dezoito, decorrerá em Viseu o décimo sexto Congresso 

Nacional da ANAFRE, no qual, seria pertinente, esta Junta de Freguesia se fazer representar. ------ 

Os membros da Assembleia foram questionados no sentido de saber se, eventualmente, se opõem 

ao envio das convocatórias e demais documentos através de correio eletrónico. Esta proposta foi 

colocada à votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------- 

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 Ata que será assinada pela Mesa da Assembleia. --------------- 

 

 

 

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________ 

 

 

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________ 

 

 

Segundo Secretário: _____________________________________________________________ 


