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ATA N.º 12/DEZEMBRO DE 2016 
 

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, realizou-se 

no edifício sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, a reunião ordinária respeitante ao 

mês de dezembro do ano dois mil e dezasseis, na qual estiveram presentes os seus membros, Gilberto de 

Sousa Borges (Presidente), Maria da Encarnação Matos Cabral Almeida Duarte (Secretária) e Paulo Rui 

de Matos Cabral (Tesoureiro). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aberta a reunião deu-se de imediato cumprimento à ordem de trabalhos. -------------------------------------- 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência recebida que se encontra 

registada sob os números 147 a 163 (cento e quarenta e sete a cento e sessenta e três). ---------------------- 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 

Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que se encontra 

registada sob o número 153 (cento e cinquenta e três). ------------------------------------------------------------ 

ATESTADOS: 

Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 731 a 765 (setecentos e 

trinta e um setecentos e sessenta e cinco), no valor total de 52,50 € (cinquenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CANÍDEOS 

Foram registados no mês de dezembro 5 (cinco) canídeos, com o número 578 a 582 (quinhentos e 

setenta e oito a quinhentos e oitenta e dois) e emitidas 15 (quinze) licenças, com os números 245 a 259 

(duzentos e quarenta e cinco a duzentos e cinquenta e nove), no valor total de 79,80 € (setenta e nove 

euros e oitenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICAÇÕES 

Foram registadas 4 (quatro) certificações com isenção de emolumentos. -------------------------------------- 

GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de dezembro no 

montante 8.946,79 € (oito mil novecentos e quarenta e seis euros e setenta e nove cêntimos). ------------- 

ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

Foram efectuados no mês de dezembro, os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 

quinhentos e noventa e oito ao seiscentos e setenta e cinco, no montante global de 20.364,97 € (vinte 

mil trezentos e sessenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos).---------------------------------------------- 

SALDO DO MÊS 

O saldo do mês de dezembro foi de – 11.418,18 € (onze mil quatrocentos e dezoito euros e dezoito 

cêntimos negativos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 

Transita para o mês de janeiro do ano dois mil e dezassete um saldo no valor de 42.773,05 € (quarenta e 

dois mil setecentos e setenta e três euros e cinco cêntimos). ----------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 

CABAZ DE NATAL 

Foi deliberado por unanimidade oferecer à Cáritas Paroquial do Rosário 50 cabazes de Natal compostos 

por bens de primeira necessidade, no valor aproximado de 40,00 € (quarenta euros) cada, para que 

aquela instituição possa distribuir às famílias mais carenciadas da freguesia de Nossa Senhora do 

Rosário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E não havendo mais assuntos a tratar, pelas dezanove horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a 

reunião da qual e para constar se lavrou a presente acta que por mim, Maria da Encarnação Matos 

Cabral Almeida Duarte, foi secretariada e que depois de lida e aprovada vai ser assinada. ------------------ 
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O Presidente 

 

_______________________________ 

(Gilberto de Sousa Borges) 

 

A Secretária 

 

______________________________________ 

(Mª Encarnação Matos Cabral Almeida Duarte) 

 

O Tesoureiro 

 

___________________________________ 

(Paulo Rui de Matos Cabral) 
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