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 Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário 

ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 

ATA Nº 05/2016 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte horas e 

trinta minutos, teve início a quarta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Nossa 

Senhora do Rosário Lagoa - Açores, na sala de reuniões do Edifício da Sede da Junta de 

Freguesia, sob a Presidência de Lucrécia de Fátima Teles Rego. Estiveram presentes na 

sessão os seguintes membros: o Primeiro Secretário da Mesa Paulo Miguel Andrade Rego, o 

Segundo Secretário João António Medeiros Frazão e os vogais: João Manuel Soares da Ponte; 

Fernando Jorge Pires Furtado; Marta do Carmo Borges Rodrigues Furtado; João Manuel 

Rodrigues Andrade, Liberal Manuel Almeida Costa e Paulo Jorge Rego Cordeiro Coelho. 

Em representação do Executivo tomou parte na sessão o Presidente da Junta de Freguesia – 

Gilberto Borges. 

 

Conforme a convocatória entregue a todos os membros a Ordem de Trabalhos foi a seguinte: 

 

1.º Período antes da Ordem do Dia; 

2.º Aprovação do Orçamento de 2017; 

3.º Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2017; 

7.º Outros Assuntos 

 

PONTO N.º 1 – Período antes da Ordem do dia: 

 

O Primeiro Secretário Paulo Miguel Andrade Rego enalteceu o desempenho do Executivo da 

Junta de Freguesia, no trabalho desempenhado a nível da Iluminação de Natal, que veio a 

dinamizar o Espírito Natalício, dando vida e cor às ruas da Freguesia. Todos os membros da 

Assembleia concordaram com a opinião manifestada.  

Os vogais Marta Furtado e João Manuel Ponte alertaram para o facto dos passeios da Zona 

da Sra. da Graça e Avenida Infante D. Henrique estarem cheios de limos. 

Pelo Sr. Gilberto foi referido que esta situação já foi comunicada ao Município de Lagoa. 
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O Primeiro Secretário Paulo Miguel Andrade Rego referiu que ainda continuamos a verificar a 

irregularidade no piso na Rua Padre Mariano Furtado Mendonça, o que prejudica a circulação 

dos peões bem como dos automóveis. 

Pelo Sr. Gilberto foi referido que esta situação também já foi comunicada ao Município de 

Lagoa e que o mesmo aguarda verbas para proceder à sua retificação/correção. 

 

PONTO N.º 2 – Aprovação do Orçamento de 2017 

 

Foi presente o Orçamento para o ano de 2017. O orçamento prevê uma Receita no valor 

total de 145.138,25€ (cento e quarenta e cinco mil, cento e trinta e oito euros e vinte e 

cinco cêntimos), sendo 133.670,80€ (cento e trinta e três mil, seiscentos e setenta euros e 

oitenta cêntimos) de Receitas Correntes e 11.467,45€ (onze mil, quatrocentos e sessenta e 

sete euros e quarenta e cinco cêntimos) de Receitas de Capital. Prevê ainda um valor igual 

para a Despesa, sendo 129.970.80€ (cento e vinte e nove mil, novecentos e setenta euros 

e oitenta cêntimos) de Despesas Correntes e 15.167,45€ (quinze mil, cento e sessenta e 

sete euros e quarenta e cinco cêntimos) de Despesas de Capital. O Senhor Presidente da 

Junta prestou os devidos esclarecimentos pelas inscrições das dotações nas rubricas 

orçamentais que compõem o referido Orçamento. Verificado o equilíbrio orçamental, a 

Senhora Presidente da Assembleia pôs à votação e a Assembleia deliberou aprovar, por 

unanimidade, o Orçamento para o ano de 2017.  

 

PONTO N.º 3 – Aprovação do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) 2017 

 

Foi presente o PPI para o ano de 2017, num montante de 15.167,45€ (quinze mil, cento e 

sessenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos). A Senhora Presidente da Assembleia pôs 

à votação e a Assembleia deliberou aprovar, por unanimidade, o PPI para o ano de 2017. 

 

PONTO N.º 4 - Outros Assuntos 

 

Pelo Vogal João Manuel Ponte foi sinalizada a situação da moradia, sita na Rua Dr. Botelho. 

Existe uma deliberação da Assembleia de Freguesia, que contempla a redução do valor da 

renda, dada a situação económica e social, vivida naquela data, do agregado familiar. 

Atendendo que os arrendatários já faleceram e que atualmente quem está a usufruir do 

arrendamento são os filhos dos arrendatários falecidos, foi decidido e deliberado, por 

unanimidade, que deverá ser realizada uma reavaliação à situação económica dos atuais 

moradores para apreciação e posterior deliberação. 
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Sendo vinte e duas horas, foi dada por encerrada a sessão pela Presidente da Assembleia de 

Freguesia e, para constar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 

assinada pelos membros da Mesa. 

 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

____________________________________ 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

____________________________________ 

O SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

____________________________________ 

 

 


