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ATA N.º 1/JANEIRO DE 2017 

 

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano dois mil e dezassete, pelas vinte horas, realizou-se no 

edifício sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, a reunião ordinária respeitante ao mês 

de Janeiro do ano dois mil e dezassete, 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 1 a 14 (um a catorze). ------------------------------------------------------------------- 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 

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

registada sob os números 1 a 35 (um a trinta e cinco). ------------------------------------------------------------ 

ATESTADOS: 

Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 1 a 55 (um a cinquenta 

e cinco), no valor total de 97,50 € (noventa e sete euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------ 

CANÍDEOS 

Foram registados no mês de Janeiro 4 (quatro) canídeos, com o número 1581 a 1584 (mil quinhentos e 

oitenta e um a mil quinhentos e oitenta e quatro) e emitidas 13 (licenças) licenças, com os números 2 a 

19 (dois a dezanove), no valor total de 75,80 € (setenta e cinco euros e oitenta cêntimos). ------------------ 

CERTIFICAÇÕES 

Foram registadas 12 (doze) certificações no valor total de 100,00 € (cem euros). ---------------------------- 

GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

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

montante global 23.017,13 € (vinte e três mil e dezassete euros e treze cêntimos). --------------------------- 

ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

Foram efectuados no mês de Janeiro, os pagamentos constantes no livro de caixa, do número um ao 

trinta e um, no montante global de 9.783,63 € (nove mil setecentos e oitenta e três euros e sessenta e três 

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

SALDO DO MÊS 

O saldo do mês de Janeiro foi de 13.233,50 € (treze mil duzentos e trinta e três euros e cinquenta 

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 

Transita para o mês de Fevereiro do ano dois mil e dezassete um saldo no valor de 56.006,55 € 

(cinquenta e seis mil e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÕES 

CONTA DE GERÊNCIA DO ANO 2016 

Foram submetidos a aprovação do Órgão Executivo os documentos de prestação de contas do ano dois 

mil e dezasseis, nomeadamente, Controlo Orçamental da Despesa, Controlo Orçamental da Receita, 

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos, Fluxos de Caixa, Contas de Ordem, Operações 

de Tesouraria, Modificações do Orçamento da Receita e Despesa, Modificações ao Plano Plurianual de 

Investimentos, Transferências e Subsídios, Caracterização da Entidade, Relatório de Gestão, Resumo 

Diário de Tesouraria, Outras Dividas a Terceiros, Empréstimos, Síntese das Reconciliações Bancárias e 

Relação Nominal dos Responsáveis, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. ------------------------ 
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Estes mapas foram presentes a esta reunião, foram assinados pelos membros do executivo, encontram-se 

integralmente elaborados e devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta quando tal for 

solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os documentos de prestação de contas apresentam na receita a soma total de 195.925,29 € (cento e 

noventa e cinco mil, novecentos e vinte e cinco euros e vinte e nove cêntimos), sendo 41.212,41 € 

(quarenta e um mil duzentos e doze euros e quarenta e um cêntimos) de saldo de gerência do ano 

anterior, 40.902,58 € (quarenta mil novecentos e dois euros e cinquenta e oito cêntimos) de execução 

orçamental, 309,83 € (trezentos e nove e oitenta e três cêntimos) de operações de tesouraria, 149.693,03 

€ (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e três euros e três cêntimos) de receitas 

orçamentais, sendo 135.205,58 € (cento e trinta e cinco mil, duzentos e cinco euros e cinquenta e oito 

cêntimos correntes e 14.487,45 € (catorze mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e quarenta e cinco 

cêntimos) de capital e 5.019,85 € (cinco mil e dezanove euros e oitenta e cinco cêntimos) de operações 

de tesouraria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A despesa soma um total de 195.925,29 € (cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e cinco euros 

e vinte e nove cêntimos), sendo 148.123,39 € (cento e quarenta e oito mil, cento e vinte e três euros e 

trinta e nove cêntimos) de despesas orçamentais e 5.028,85 € (cinco mil e vinte e oito euros e oitenta e 

cinco cêntimos) de operações de tesouraria, transitando para a gerência seguinte um saldo no montante 

de 42.472,22 € (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois euros e vinte e dois) de execução 

orçamental e 300,83 € (trezentos euros e oitenta e três cêntimos) de operações de tesouraria. -------------- 

VALIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA 

AUTARQUIA 

Foi validada a avaliação de Relevante para a trabalhadora Isabel Margarida Costa Corria Matos em 

virtude de ter superado 100% os objetivos e 80% das competências e validada a avaliação da 

trabalhadora Sónia de Fátima Pacheco Chora Ferreira que superou em 100% os objetivos e 60% das 

competências, tendo sido deliberado atribuir a avaliação de desempenho de Adequado com a pontuação 

de 3,99 respeitantes ao biénio de 2015/2016. ----------------------------------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS 

Foram atribuídos os objetivos e competências para avaliação de desempenho para o biénio de 

2017/2018 aos trabalhadores desta Autarquia, Sónia de Fátima Pacheco Chora, Isabel Margarida Costa 

Correia Matos e João Carlos Almeida. ------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS COM INSTITUIÇÕES 

Foi deliberado por unanimidade celebrar protocolos de apoio financeiro com as seguintes Instituições: 

Sociedade Filarmónica Lira do Rosário (1.400,00 €) e Clube Operário Desportivo (900,00 €). ------------ 

E não havendo mais assuntos a tratar, pelas vinte e duas horas, 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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