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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA                                      
MMAACCHHIICCOO 

 
Ata número Sete 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezanove pelas vinte horas, 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, apreciação e votação do Relatório de Atividades relativo ao ano 

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

Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação da Conta de Gerência relativa ao ano de dois 

mil e dezoito; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quarto Ponto: Apresentação, apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento da receita e 

despesa, referente ao ano de dois mil e dezanove; --------------------------------------------------------- 

Quinto Ponto: Apresentação, apreciação e votação da proposta para a isenção de taxas na 

autenticação de fotocópias de documentos para os estudantes residentes na freguesia de Santo 

António da Serra – Machico; --------------------------------------------------------------------------------- 

Sexto Ponto: Comemoração do Dia da Freguesia; -------------------------------------------------------- 

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

Faltou a esta sessão a representante do Partido Socialista - Carla Filipa Nunes Calaça.-------------- 

Os restantes membros da Assembleia marcaram presença, bem como o executivo da Junta de 

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

José Firmino Gouveia Caldeira, do Juntos Pelo Povo e Rita Maria Jardim Pestana, representante 

do Partido Social Democrata, justificaram as faltas da anterior sessão da Assembleia de 

Freguesia, as quais, foram colocadas à consideração da Assembleia e aceites, unanimemente, 

pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 pelo executivo da Junta, 

o relatório de atividades referente ao ano anterior. Após a apresentação, o Presidente da Mesa da 

Assembleia, solicitou a votação deste relatório. Tendo sido, este, aprovado por unanimidade. ---- 

No terceiro ponto, foi apresentada a conta de gerência. O executivo explicou as suas rubricas, 

referindo que este documento regista nos “recebimentos” o valor total de cinquenta e cinco mil, 

oitocentos e vinte e cinco euros e trinta e cinco cêntimos. Este valor é o somatório dos resultados 

proveniente das “receitas orçamentais”: quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e um euros e vinte 

e oito cêntimos; “saldo da gerência anterior”: mil trezentos e quarenta e quatro euros e dezassete 
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cêntimos e das “operações de tesouraria”: oito mil, cento e noventa e nove euros e noventa 

cêntimos. Relativamente aos “pagamentos”, o valor total desta rubrica é igual ao registado nos 

“recebimentos”, distribuído pelas “despesas orçamentais”: quarenta e seis mil, oitenta e nove 

euros e setenta e seis cêntimos; “operações de tesouraria”: oito mil, duzentos e dezasseis euros e 

vinte e dois cêntimos, sendo o “saldo para a gerência seguinte” de: mil quinhentos e dezanove 

euros e trinta e sete cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Após análise e discussão, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a respetiva 

votação. Desta forma, este documento foi aprovado por maioria com sete votos a favor e uma 

abstenção do elemento presente do Partido Socialista. --------------------------------------------------- 

Relativamente ao quarto ponto, o executivo da Junta de Freguesia apresentou a primeira revisão 

ao orçamento da receita e despesa, referente ao ano de dois mil e dezanove, a qual foi votada e 

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

No quinto ponto, foi votada e aprovada por unanimidade a proposta de isenção de taxas na 

autenticação de fotocópias de documentos para os estudantes residentes na freguesia de Santo 

António da Serra – Machico ---------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao sexto ponto da ordem de trabalhos, o executivo da Junta comunicou à Assembleia a 

intenção de celebrar os cento e oitenta e três anos da Freguesia no próximo dia treze de junho 

com uma sessão Solene e com homenagens para o Clube de Golfe Santo da Serra e Ludens 

Clube de Machico. Esta proposta foi votada e aprovada por unanimidade. ---------------------------- 

No sétimo e último ponto, o Presidente do executivo comunicou as limpezas de caminhos, 

veredas e espaços públicos, realizadas neste período, bem como as diligências efetuadas para a 

resolução e concretização de várias situações inerentes ao funcionamento e às atividades desta 

Instituição. Foi elencado uma série de presenças e iniciativas que decorreram no primeiro 

trimestre de dois mil e dezanove: ---------------------------------------------------------------------------- 

- Limpeza, preparação de trilhos, prémios e outras diligências inerentes a organização do IV 

Trail do Santo da Serra que decorreu no passado dia sete de abril com muitos elogios à 

organização e aos excelentes trilhos da respetiva prova; ------------------------------------------------- 

- Reunião do executivo da Junta de Freguesia com Vereador responsável pelo Planeamento, 

Ordenamento do Território, Urbanismo, Ambiente, Trânsito e Cemitérios, sobre alguns assuntos 

referenciados, ainda por resolver e com a maior importância para a nossa Freguesia, 

nomeadamente: o lixo no cruzamento do arrebentão e da estrada do Lombo das Faias; a ponte 

pedonal sobre a ribeira no Lombo das Faias e o passeio de acesso à escola da Ribeira de 

Machico; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Mediação e encaminhamento para a Segurança Social da Madeira e para o Instituto 

Habitacionais da Madeira de um complexo problema, relativo a uma habitação, localizada no 

sítio do Lombo das Faias, a qual se encontra num estado avançado de degradação e cuja 

proprietária é a Senhora Maria Virgínia Gouveia Jesus; -------------------------------------------------- 

- Reunião com a Vereadora responsável pela área social, educação, cultura e juventude, sobre a 

realização da I edição do evento: “Sopas com Historia.” Nesta reunião foi sugerido a necessidade 

de colocar uma tenda de grande dimensão, atendendo à época em que o evento se realizaria, bem 

como ao facto da instabilidade de clima que se faz sentir na nossa Freguesia. ----- 

 

- Participação na Sessão da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------ 
 
- Presença no Cortejo de Carnaval da Escola EB1/PE e Creche de Maroços e Santo da Serra; ----- 
 
- Entrevista na TSF Madeira sobre a nossa Freguesia com o Jornalista António Macedo; ---------- 

- Requalificação do Parque Infantil com o apoio do Governo Regional, que procedeu a colocação 

dos novos equipamentos e reparou o pavimento. A Junta de Freguesia mobilizou alguns 

voluntários na recuperação de toda aérea envolvente ao Parque Infantil, nomeadamente: os 

jardins; bancos; mesas, e pintura das paredes. Nesta ação é de salientar o apoio da empresa 

Ferragens Vieira Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi ainda, neste ponto, apresentado aos presentes o mapa do inventário e cadastro da Freguesia 

de Santo António da Serra. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Serão anexados a esta ata cópias dos documentos apresentados e votados. ---------------------------- 

Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte e duas 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: ____________________________________________________________ 

Segundo Secretário: _____________________________________________________________ 


