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ATA N.º 2/FEVEREIRO DE 2017 

 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro 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 Fevereiro 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 15 a 30 (quinze a trinta). ---------------------------------------------------------------- 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 

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

registada sob os números 36 a 42 (trinta e seis a quarenta e dois). ---------------------------------------------- 

ATESTADOS: 

Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 56 a 103 (cinquenta e 

seis a cento e três), no valor total de 103,00 € (cento e três euros). ---------------------------------------------- 

CANÍDEOS 

Foram registados no mês de Fevereiro 4 (quatro) canídeos, com o número 1585 a 1588 (mil quinhentos 

e oitenta e cinco a mil quinhentos e oitenta e oito) e emitidas 27 (vinte e sete) licenças, com os números 

20 a 47 (vinte a quarenta e sete), no valor total de 130,00 € (cento e trinta euros). --------------------------- 

CERTIFICAÇÕES 

Foram registadas 7 (sete) certificações no valor total de 20,00 € (vinte euros). ------------------------------- 

GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

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

montante global 6.205,41 € (seis mil duzentos e cinco euros e quarenta e um cêntimos). ------------------- 

ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

Foram efectuados no mês de Fevereiro, os pagamentos constantes no livro de caixa, do número trinta e 

dois ao setenta e três, no montante global de 13.021,88 € (treze mil e vinte e um euros e oitenta e oito 

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

SALDO DO MÊS 

O saldo do mês de Fevereiro foi de -6.816,47 € (seis mil oitocentos e dezasseis euros e quarenta e sete 

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 

Transita para o mês de Março do ano dois mil e dezassete um saldo no valor de 49.190,08 € (quarenta e 

nove mil cento e noventa euros euros e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 

REPARAÇÃO DA SEDE DA FILARMÓNICA LIRA DO ROSÁRIO 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Firma Paulo Manuel Subica Eleutério, pelo valor de 

1.156,63 € (mil cento e cinquenta e seis euros e sessenta e três cêntimos) + IVA, a reparação do telhado 

da sede da Filarmónica Lira do Rosário devido às infiltrações de água existentes, assim como a 

substituição de duas janelas de madeira por janelas de alumínio, uma vez que as mesmas se encontram 

podres e sem possibilidade de recuperação. -------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROTOCOLOS COM INSTITUIÇÕES 

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

Centro Sócio Cultural de S. Pedro (900,00 €); Centro Social Nossa Senhora do Rosário (900,00 €); 

Centro Social e Cultural da Atalhada (900,00 €); Associação Atalhada Futebol Clube (500,00 €) e 

Associação Juvenil do Clube Operário Desportivo (500,00 €). -------------------------------------------------- 

ARRENDAMENTO SOCIAL 

Em virtude de ter falecido a inquilina que residia na habitação social pertencente a esta Junta de 

Freguesia, localizada na Rua Dr. José Pereira Botelho n.º 3, freguesia de Nossa Senhora do Rosário, 

Concelho de Lagoa, foi deliberado por unanimidade pelo Executivo arrendar o referido prédio urbano à 

senhora Susana Margarida Tavares Fernandes, portadora do Cartão de Cidadão n.º 14376113-7ZX5, 

válido até 08/06/2018 (filha da antiga inquilina e que já residia), tendo como agregado familiar a sua 

filha Juliana Fernandes Egbeama, nascida a 04/03/2010, portadora do Cartão de Cidadão n.º 30299251-

0ZY4, válido até 03/06/2018 e seu irmão Eduardo Jorge Tavares Fernandes, nascido a 22/11/1974, 

portador do Cartão de Cidadão n.º 11831807, válido até 08/05/2021. ------------------------------------------ 

Devido à situação económica da Senhora Susana Margarida Tavares Fernandes (desempregada) e a 

receber o Rendimento Social de Inserção no valor de 275,75 € (duzentos e setenta e cinco euros e 

setenta e cinco cêntimos) por mês e seu irmão Eduardo Jorge Tavares Fernandes também estar 

desempregado e sem receber qualquer apoio social, o Executivo vem propor à Assembleia de Freguesia 

que seja estipulada uma renda social de 25,00 € (vinte e cinco euros) mensais, enquanto esta situação se 

mantiver. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA 

Foi deliberado por unanimidade em reunião de 09/02/2017 assinar o Acordo Coletivo de Empregador 

Público entre a Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário e o STAL – Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionários e Afins. --------- 

O presente ACEP é celebrado ao abrigo do disposto no artigo 14.º n.º 2 da LTFP, tendo um período de 

vigência de 2 anos, podendo ser renovado por iguais períodos. -------------------------------------------------- 

IV ENCONTRO REGIONAL DE FREGUESIAS DOS AÇORES  

Foi deliberado por unanimidade que a Junta de Freguesia do Rosário vai estar representada no IV 

Encontro Regional de Freguesias que se realiza em Vila do Porto nos dias 5 e 6 de maio de 2017, pelo 

Presidente Gilberto Sousa Borges e pelo Tesoureiro Paulo Rui Matos Cabral, em virtude do Governo 

Regional dos Açores apoiar a deslocação de um dos elementos. ------------------------------------------------ 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE LAGOA 

Foi deliberado por unanimidade oferecer àquele estabelecimento de ensino 2 passagens PDL/LIS/PDL 

no valor de 135,00 € (cento e trinta e cinco euros) cada para fazer face às despesas com a visita de 

estudo que um grupo de alunos do 12.º ano vai fazer a França de 24 a 31 de abril de 2017, integrado 

num projeto pedagógico desenvolvido pelas professoras Maria do Rosário Guiomar e Natália Sousa. ---- 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA 

Foi deliberado por unanimidade que no dia do Aniversário da Freguesia fossem homenageados com a 

Medalha de Mérito da Freguesia o Senhor Padre António de Andrade Varão, pela sua dedicação à 

comunidade cristã da Paróquia do Rosário e o Órfeão de Nossa Senhora do Rosário, pelos bons serviços 

que tem prestado à Freguesia em geral e à comunidade religiosa em particular. ------------------------------ 

1ª. REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2017 

Foi aprovado por unanimidade a 1ª. Revisão Orçamental de 2017 no valor de 42 472,22€ (quarenta e 

dois mil e quatrocentos e setenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), respeitante ao saldo da gerência 

do ano  de 2016, sendo feita a derrama pelas seguintes rubricas orçamentais:--------------------------------- 
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02.01.06 – Alimentação – Géneros para confecionar 2 000,00 

02.02.03.03 – Conservação de Bens - Móveis 1 000,00 

02.02.02 – Outros Trabalhos Especializados 4 000,00 

02.02.25 – Outros Serviços – Festividades da Autarquia 30 472,00 

02.02.12.02 – Programas de Emprego 600,00 

04.06.02.01 Programas de Emprego (Segurança Social) 3 000,00 

04.08.02.01 - – Programas Ocupacionais (SEI) 1 400,00 

TOTAL 42 742,22 
 

Vai ser elaborada uma proposta neste sentido à Assembleia de Freguesia para respetiva aprovação.-------  

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 ata que por mim, Maria da Encarnação Matos Cabral Almeida Duarte, 

foi secretariada e que depois de lida e aprovada vai ser assinada. ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

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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