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Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte pelas vinte horas, decorreu nas lnstalações da

Casa do Povo de Santo António da Serra, uma sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: ---

Primeiro Ponto: Leitura e votação da ata anterior;

Segundo Ponto: Apresentação, apreciação e votação da Conta de Gerência referente ao ano

económico de dois mil e dezanove; ----------

Terceiro Ponto: Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Atividades relativo ao ano

económico de dois mil e dezanove; ----------

Ouarto Ponto: Apresentação, apreciação e votação da primeira alteração modificativa da Receita,

Despesa e do Plano, referente ao ano de dois rnil e vinte;

Ouinto Ponto: Apresentação e apreciação das fichas de Inventário aïualizadas dos bens adquiridos no

decorrer do ano de dois mil e dezanove; ----------

Sexto Ponto: Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Faltou a esta sessão o representante do Partido Socialista: António Fábio Dias Rodrigues. 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, a

Conta de Gerência, referente ao ano económico de dois mil e dezanove. Após a apresentação, o

Presidente da Mesa da Assembleia, solicitou a votação do documento, o qual, foi aprovado por

unanimidade.

No terceiro ponto, foi apresentado o Relatório de Atividades do ano anterior. O executivo explicou

detalhadamente as atividades realizadas durante esse período. Após análise e discussão, o Seúor

Presidente da Mesa da Assembleia solicitou a respetiva votação. Desta forma, este documento foi
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aprovado unanimidade. ------------

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

modificativa da receita, despesa e plano, referente ao ano de dois mil e vinte, a qual foi votada e

aprovada por unanimidade.

No quinto ponto, foram apresentadas as fichas de inventário atualizadas, relativo aos bens adquiridos

no ano transato.

Quanto ao sexto ponto da ordem de trabalhos, o executivo da Junta apresentou as contas e elencou as

atividades realizadas no decorrer deste ano, nomeadamente, as limpezas de caminhos, veredas e

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

1



concretização de várias situações inerentes ao funcionamento e às atividades desta Instituição.

Nomeadamente: -------

- Na segunda quinzena de dois mil e dezanove, juntamente com a Casa do Povo local, mobilizamos os

meios necessários para pÍoporcionar aos alunos da nossa Escola, um passeio ao Funchal para visitar a

exposição inerente à época natalícia na Placa Central;

- Nos meses entre dezembro e fevereiro, com a ajuda de voluntários limpamos e preparamos os trilhos

para o trail do Santo da Serra, o qual foi cancelado devido às orientações emanadas pelas Direção

Geral de Saúde e Governo Regional da Madeira.

- Presença na Assembleia Municipal de Machico;

- Ativação do Plano de Contingência da freguesia devido à COVID-I9 - foram tomadas as medidas

necessárias nomeadamente a compra de produtos desinfetantes e de higiene. Colocação de sinalética e

fitas de seguÍança, afìxação de acrílico no balcão de atendimento, preparação de uma sala apropriada

para a necessidade de isolamento. Estivemos encerrados ao público no decorrer do estado de

emergência. Foram pontualmente atendidas algumas situações inadiáveis e comprovadamente

urgentes, tais como pagamentos de vales aos reformados e pensionistas, sempre com as devidas

medidas de segurança; ------------

- No passado dia dois de abril, oferecemos uma pequena peça em acrílico à D" Guilhermina Gouveia

como forma de homenageá-la no seu centésimo aniversário
- Foi disponibilizada a possibilidade de impressão e de cópias de documentos de forma gratuita a to-

dos os alunos da Freguesia para fins de apoio escolar;
- Em colaboração com a Casa do Povo local, foram distribuídos cabazes de alimentos a mais de cin-

quenta famílias da Freguesia; -------------
- Colaboramos na ajuda de entrega de medicamentos a alguns doentes oncológicos que não puderam

deslocar-se à farmácia do hospital;
- Fizemos parceria com o Centro de Saúde do Santo da Serra na divulgação da publicação de um arti-

go de opinião da autoria das médicas deste serviço sobre os procedimentos relacionados com a saúde

durante e após a pandemia;
- Demos um parecer negativo ao enceÍïamento do Caminho Municipal da Madeira da Igreja no dia três

de março para treino de uma viatura de rally;
- Ainda neste ponto, o executivo informou os presentes que o Município de Machico cancelou as

transferências relativas à candidatura de apoios para a realização de atividades, apesar de já se terem

verificado algumas despesas, nomeadamente com os preparativos do trail;
Para concluir, foi votado e aprovado por unanimidade um voto de louvor da autoria dos membros do

Partido Social democrata a todos os profissionais de saúde que têm estado na liúa da frente no com-

bate à COVID-l9. ---------------

Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual se exarou

a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa da Assembleia de Freguesia.
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