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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA                                      
MMAACCHHIICCOO 

 
Ata número oito 

Aos dezanove dias do mês de junho 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 diploma sobre as transferências de 

competências dos Municípios para as Juntas de Freguesia; ---------------------------------------------- 

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

Faltou a esta sessão a representante do Partido Social Democrata: Márcia Meneses Gouveia. ----- 

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 pelo executivo da Junta, 

um documento informativo sobre as transferências de competências dos Municípios para as 

Juntas de Freguesia. Após a apreciação deste Decreto – Lei e de acordo com o estabelecido, foi 

posto à votação se esta junta de freguesia deve, ou não, aceitar as competências enunciadas antes 

de dois mil e vinte e um. Desta forma, foi aprovada por maioria a recusa de transferência de 

competências, com cinco votos dos elementos do Partido Social Democrata e três abstenções dos 

representantes do Partido Socialista e do Juntos Pelo Povo. --------------------------------------------- 

No terceiro ponto, foi apresentada as atividades da Junta de Freguesia neste último trimestre: ---- 

- Presença na festa da Família na escola EB1/PE e Creche de Maroços e Santo António da Serra.  

- Presença e apoio nas reivindicações da nossa população contra a colocação do equipamento 

sanitário no largo da Igreja de Nossa Senhora do Bom Caminho. -------------------------------------- 

- Comemorações do dia da Freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 

- Organização da exposição do Professor Luís Paixão, subordinado ao tema: “Raízes de Pão”. ---

- Limpeza de veredas, caminhos, jardins, levadas e espaços públicos da Freguesia. -----------------

- Requalificação do abrigo de passageiros de autocarros localizado no sítio da Fajã das Vacas. ---

- Limpeza do Cemitério. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ainda neste ponto, foi apresentado um voto de protesto pelos elementos do Partido Social 

Democrata contra a colocação do equipamento de sanitários no largo da Igreja de Nossa Senhora 

do Bom Caminho. Estes membros da Assembleia, consideram inaceitável a postura do executivo 
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da Câmara de Machico que não respeita a vontade da população e que insiste nesta ideia, 

causando um mal estar geral e uma descaracterização de um espaço privilegiado e central. -------- 

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: _____________________________________________________________ 


