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  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDAA  SSEERRRRAA  
MMAACCHHIICCOO  

  
ATA NÚMERO DEZ 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, 

realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia de Santo António da Serra, Concelho de 

Machico, uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, 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 vinte. -------------------- 

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 vinte. --------------------- 

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

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

Sexto Ponto: Apresentação das atividades da Junta de Freguesia e situação financeira, 

referente ao último trimestre de dois mil e dezanove. ------------------------------------------------- 

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

Faltaram a esta sessão: Rita Maria Jardim Pestana e Maria Dalila Melim Barreto do Partido 

Social Democrata, José Firmino Gouveia Caldeira do Juntos Pelo Povo e Carla Filipa Nunes 

Calaça do Partido Socialista. 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 vinte, sendo os mesmos aprovados por maioria, com os votos favoráveis do 

Partido Social Democrata e abstenção do elemento 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 unanimemente aceite pelos 

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

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

foi aprovado por unanimidade, com a ressalva que os valores atribuídos para a Junta de 

Freguesia são manifestamente reduzidos para a quantidade e qualidade de trabalho realizado. - 

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 vinte. 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: ------------------------------- 

- Organização do Passeio dos Avós, Reformados e Pensionistas de Santo António da Serra 

(Machico) ao Porto Santo nos dias vinte e três e vinte e quatro de outubro; ----------------------- 

- Colocação de placas de informação e de identificação nos vários sítios e locais da freguesia 

para facilitar a circulação e indicar os pontos de referência da Freguesia. ------------------------- 

- Colaboração com a Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira e 

com a Universidade da Madeira, representados, repetivamente, pelo Professor Manuel Neto e 

o Dr. Gonçalo, na identificação e georeferenciação de pomares de pereiros. Este trabalho visa 

localizar e avaliar a quantidade e variedade de pereiros existentes na Freguesia; ----------------- 

- Visita à Adega de São Vicente com a direção da Associação de Produtores de Sidra da 

Região Autónoma da Madeira; --------------------------------------------------------------------------- 

- Reunião com o Senhor Secretário Regional da Agricultura com o intuito de ajustar as 

competências e regulamentos necessários para o funcionamento da Sidraria do Santo da Serra. 

Nesta reunião, houve o entendimento que este novo empreendimento deverá ficar sob a tutela 

do Governo Regional; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apanha de pêros e produção da primeira Sidra produzida na nossa Sidraria. Esta atividade 

decorreu no passado dia 11 de dezembro, onde transformamos setecentos e onze quilos de 

pêros calhau, doados pelo Senhor Abel de Freitas Spínola em trezentos e sessenta litros de 

mosto de Sidra. Esta produção foi realizada com mão-de-obra voluntária, nomeadamente: 

Gilberto Dias Rodrigues, Aurélio Vieira de Gouveia, Alcindo Rito Gonçalves Menezes e José 

Ilídio de Freitas Reis e com a supervisão de técnicos da Secretaria Regional de Agricultura. -- 

- Presença na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal; ------------------------------------------- 

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. ---------------------------------------------------------- 

No último ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade apresentar uma 



___________________________________________________________________________ 
3 

proposta ao Município de Machico para a necessidade de colocar, no mínimo, dois 

trabalhadores na Freguesia para exercer funções de cantoneiro de limpeza. Foi ainda referido 

que a Freguesia de Santo António da Serra é a única do Concelho que não beneficia do apoio 

de nenhum trabalhador camarário. ----------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão às 21h00, 

da qual se exarou a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa da 

Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Presidente da Mesa de Assembleia: ______________________________________________ 

 

 

Primeiro Secretário: __________________________________________________________ 

 

 

Segundo Secretário: __________________________________________________________ 

 


