
ASSNUNLEIA DE FREGUESIA DE SNNTO AXTÓMO DA SNNNA

Mncruco

a.ra NÚvtERo QUINZE

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um' pelas dezoito horas' reabzou'

se nas instalações da Junta de Freguesia de santo António da serra' concelho de Machico'

uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ---

PrimeiroPonto:Leituraevotaçãodaatadareuniãoanterior-

segundoPonto:Apresentação,apreciaçãoevotaçãodocontratointeradministrativode

delegação de competências, relativo ao ano económico de dois mil e vinte e um'

Terceiro Ponto: Apresentação e apreciação e votação da 1.u alteração modificativa do Plano

Plurianual de Investimentos e do Orçamento da Despesa, devido a aquisição de viatura'

Quarto Ponto: Outros assuntos de interesse paÍa a Freguesra'

Faltaram a esta sessão: Rita Maria Jardim Pestana do Partido social Democrata e a

representante do Partido Socialista: Carla Filipa Nunes Calaça' Os restantes membros da

Assembleia marcaram presença, bem como o executivo da Junta de Freguesía' -------'

Relativamente a estas ausências a Assembleia deliberou por unanimidade aceitar as

justificações laborais, verbalmente apresentadas' --------

Após declar ada abertaa sessão pelo Senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se à leitura e

votação da ataanterior, tendo sido aprovada por unanimidade.

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, foi apresentado, apreciado e votado

o Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, relativo ao ano económico de

dois mil e vinte e um. Este documento foi aprovado unanimidade. Foi feita a ressalva que os

valores atribuídos para aJunta de Freguesia são manifestamente reduzidos para a quantidade e

qualidade de trabalho tealizado

Quantoao!@,foiapresentado,discutidoevotadoaprimeiraa1teração
modificativa do Plano Plurianual de Investimentos e do Orçamento da Despesa, devido a

aquisição de viatura. ----.---------

o Executivo da Junta de Freguesia apresentou o referido documento, bem como a proposta de

aquisição de uma carrinha usada de carga e caixa aberta,4 x 4, cabine dupla do ano de mil

novecentos e noventa e seis, com cilindrada de dois mil e quinhentos diesel. O período de

garantiaé de seis meses, pelo valor total a pronto pagamento de sete mil euros' Esta proposta

foi apresentada pela empresa: Guido Teixeira & Aguiar, Comércio de Automóveis (Auto

Chapinha), com o número de identificação Íiscal 511230028 e com sede na Estrada do Parque
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Este documento e a proposta de aquisição da viatura foram aprovados por maioria com os
votos favoráveis dos elementos do Partido Social Democrata e do Juntos pelo povo e com a
abstenção do representante do partido Socialista.

No quarto ponto, o Seúor Presidente da Junta de Freguesia salientou o trabalho realizado na
limpeza e manutenção de veredas, camiúos e levadas, bem como dos espaços públicos da
Freguesia. Elencou outras atividades, tais como:
- Acompaúamento no terreno das operações de limpeza e levantamento dos prejuízos
causados pelo temporal do dia oito de janeiro do corrente ano; _______

- Reunião com o Diretor Regional do Equipamento Social e conserv ação parareivindicar a
limpeza das Ribeiras da Freguesia, esta ação teve o resultado esperado, uma vez que já se
iniciou esta intervenção na ribeira principal entre o sítio da Ribeira de Machico e o Lombo
das Faias.

- Com o intuito de revindi car a requalificagão do centro Cívico da Freguesia, foram
realizadas reuniões com o Seúor Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas e
com a Diretora Regional do Património. Foi manifestado o interesse na dita requaliÍicação,
bem como, a teadaptação do espaço do antigo Infantário para possibilitar que as várias
associações da Freguesia, possam ter um espaço digno para o desempenho das suas
atividades.

- Reuniões de preparação dos censos de dois mil e vinte e um, conjuntamente com a Direção
Regional de Estatística.

Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão às dezoito
hora e quarenta e cinco minutos, 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: ,Q,r , , ,t .r,1,--rL\

Segundo Secretário: o o
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