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AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA DDEE SSAANNTTOO AANNTTÓÓNNIIOO DDAA SSEERRRRAA

MMAACCHHIICCOO

Ata número Oito

Aos onze dias do mês de Junho de dois mil e quinze 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: Primeira revisão Orçamental; -------------------------------------------------------------

Terceiro Ponto: Apresentação das actividades da Junta e da respectiva situação financeira; --------

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

Nesta sessão estiveram presentes todos os membros da assembleia, 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, a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado pelo executivo da Junta

a primeira revisão ao orçamento de dois mil e quinze, o qual, reforça as receitas e as despesas o

valor total de três mil duzentos e dezasseis euros e sessenta e nove cêntimos, conforme

documento em anexo. Este documento foi votado e aprovado por unanimidade. ---------------------

No terceiro ponto, foram referidos alguns trabalhos de manutenção, a limpeza de caminhos e

levadas, bem como, a participação e representação da Instituição em diversas reuniões e eventos.

Neste ponto, foi ainda abordado pelo executivo a actual situação financeira da Junta de

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

Relativamente ao último ponto da ordem de trabalhos, foi aprovado por unanimidade o voto de

pesar, apresentado pelos elementos do Partido Social Democrata, pelo falecimento do antigo

Presidente de Junta de Freguesia, Senhor João Agostinho Carvalho. -----------------------------------

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

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

Presidente da Mesa de Assembleia: _________________________________________________

Primeiro Secretário: _____________________________________________________________

Segundo Secretário: _____________________________________________________________


