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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA                                      

MMAACCHHIICCOO 

 

Ata número Seis 

 
Aos doze dias do mês de dezembro dois mil e dezoito pelas dezanove 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 da reunião anterior- ------------------------------------- 

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

Plano Plurianual de Investimentos para o ano económico de dois mil e dezanove. --------------- 

Terceiro Ponto: Apresentação e apreciação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e 

Licenças da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Quarto Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, relativo ao ano económico de dois mil e dezanove. ---------------- 

Quinto Ponto: Apresentação e apreciação do Regulamento da Norma de Controlo Interno, 

para o ano de dois mil e dezanove. ---------------------------------------------------------------------- 

Sexto Ponto: Apresentação e apreciação do Relatório de Atividades e contas, referente ao 

último trimestre de dois mil e dezoito. ------------------------------------------------------------------  

Sétimo Ponto: Apresentação, apreciação e votação da Segunda Revisão ao Orçamento da 

Receita e da Despesa. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Faltaram a esta sessão: Rita Maria Jardim Pestana e João Abel Escórcio Freitas do Partido 

Social Democrata e José Firmino Gouveia Caldeira do Partido Juntos pelo Povo. Os restantes 

membros da Assembleia marcaram presença, bem como o executivo da Junta de Freguesia. -- 

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

votação da ata anterior, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------- 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado, apreciado e votado 

o Orçamento, Plano de Atividades e Plano Plurianual de Investimentos para o ano económico 

de dois mil e dezanove, sendo os mesmos aprovados por maioria, com os votos favoráveis do 

Partido Social Democrata e abstenção dos elementos do Partido Socialista. ---------------------- 

Quanto ao terceiro ponto, foi apresentado o Regulamento e Tabela Geral de Taxas e 

Licenças da Freguesia. O Executivo da Junta de Freguesia propôs a manutenção dos valores 

da tabela das Taxas e Licenças da Freguesia. Esta proposta foi aprovada por maioria, com os 
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votos favoráveis dos representantes do Partido Social Democrata e abstenção dos elementos 

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

- 

No quarto ponto, foi apresentado, apreciado e votado o Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, relativo ao ano económico de dois mil e dezanove. Este 

documento foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

Quanto ao quinto ponto, o executivo da Junta de Freguesia apresentou o Regulamento da 

Norma de Controlo Interno, para o ano económico de dois mil e dezanove. Esta norma, visa 

acompanhar de forma eficaz, as atividades da Junta, reforçando a confiança nas contas, 

registos e documentos de suporte. ----------------------------------------------------------------------- 

No sexto ponto: Foram apresentadas as atividades da Junta de Freguesia e as respetivas 

contas, relativa ao último trimestre do corrente ano, nomeadamente:  ----------------------------- 

Dia 26 de Setembro - Visita do Senhor Secretario Regional da Agricultura e Pescas e do 

Diretor Regional de Agricultura tendo como objetivo analisar a possibilidade de instalar uma 

Sidraria no armazém da Junta de Freguesia. Foram, naturalmente, alertados que o espaço não 

é o mais adequado e que há outras possibilidades com melhores condições para a construção 

desta importante infraestrutura. O Presidente do executivo, referiu que comunicou de forma 

clara e inequívoca que não sendo possível fazer a Sidraria noutro espaço, este executivo não 

será entrave a esta intervenção, desde que se salvaguarde uma alternativa válida para o 

armazém que esta Junta de Freguesia precisa. --------------------------------------------------------- 

Dia 23 de setembro - Presença na abertura da Festa da Sidra. --------------------------------------- 

 

Dia 27 de setembro - Presença na reunião com a direção da ANAFRE Madeira e as Juntas de 

Freguesia do Concelho de Machico. -----------------------------------------------------------------  

 

Dias 17 e 18 de outubro – Passeio ao Porto Santo dos Avós, Pensionistas e Reformados da 

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

 

Outubro – Continuação do trabalho de toponímia com a atribuição do nome “Caminho José 

Gouveia Serralha“ a uma artéria situada no sítio da Fajã das Vacas. ------------------------------- 

 

Dia 17 de novembro - Presença do Presidente, Secretário e funcionária da Junta numa ação de 

formação organizada pela ANAFRE, subordinada ao tema: “SNC-AP” para as Freguesias, a 

qual se realizou na Casa da Cultura de Câmara de Lobos. ------------------------------------------- 
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Dia 17 de novembro - Presença no workshop subordinado ao tema: “Faturação Eletrónica”, 

organizado pela ACINGOV. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dia 28 de novembro - Presença na Assembleia Municipal de Machico. --------------------------- 

 

Ainda neste ponto, o executivo salientou a limpezas de caminhos, veredas e espaços públicos,  

bem como as diligências efetuadas para a resolução e concretização de várias situações 

inerentes ao funcionamento desta Instituição.  

Foi também abordado a intervenção de reparação e manutenção dos bancos e mesas do 

Parque Infantil, bem como, dos jardins e arredores desta infraestrutura. Foi enaltecido o 

importante contributo de vários voluntários na concretização desta ação. ------------------------- 

Quanto ao sétimo ponto, foi apresentado, apreciado e votado a segunda revisão ao 

Orçamento da Receita e da Despesa, a qual foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis 

dos representantes do Partido Social Democrata e abstenção dos elementos do Partido 

Socialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No último ponto da ordem de trabalhos, foi apresentada uma reclamação pela representante 

do Partido Socialista: Carla Filipa Nunes Calaça, sobre a intervenção realizada pelos 

trabalhadores ocupados desta Junta de Freguesia na Vereda dos Rachões, nomeadamente pelo 

facto dos mesmos não terem varrido a vereda após o corte das ervas infestantes. ---------------- 

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

Para constar, lavrou-se a presente ata e procedeu-se à leitura e votação da mesma, tendo sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Presidente da Mesa de Assembleia: ______________________________________________ 

 

 

Primeiro Secretário: __________________________________________________________ 

 

 


