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ATA N.º 3/MARÇO DE 2017 

 

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

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

de março 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 31 a 40 (trinta e um a quarenta). ------------------------------------------------------- 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 

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

registada sob os números 43 a 71 (quarenta e três a setenta e um). ---------------------------------------------- 

ATESTADOS: 

Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 104 a 160 (cento e 

quatro a cento e sessenta), no valor total de 80,00 € (oitenta euros). -------------------------------------------- 

CANÍDEOS 

Foram registados no mês de março 2 (dois) canídeos, com o número 1589 a 1590 (mil quinhentos e 

oitenta e nove a mil quinhentos e noventa) e emitidas 14 (catorze) licenças, com os números 48 a 64 

(quarenta e oito a sessenta e quatro), no valor total de 74,00 € (setenta e quatro euros). --------------------- 

CERTIFICAÇÕES 

Foi registada 1 (uma) certificação, isenta 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 março no montante 

global 6.075,19 € (seis mil e setenta e cinco euros e dezanove cêntimos). ------------------------------------- 

ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

Foram efectuados no mês de março, os pagamentos constantes no livro de caixa, do número setenta e 

quatro a cento e vinte e sete, no montante global de 12.461,08 € (doze mil quatrocentos e sessenta e um 

euros e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SALDO DO MÊS 

O saldo do mês de março foi de - 6.385,89 € (seis mil trezentos e oitenta e cinco euros e oitenta e nove 

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 

Transita para o mês de abril do ano dois mil e dezassete um saldo no valor de 43.342,07 € (quarenta e 

três mil trezentos e quarenta e dois euros euros e sete cêntimos). ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 

ILUMINAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL DO EDIFÍCIO SEDE 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar à empresa José Viera – Montagens Elétricas, pelo valor de 

1.012,00 € (mil e doze euros) + IVA a iluminação da fachada principal do edifício sede da Junta de 

Freguesia, uma vez que a mesma não possuía qualquer iluminação, o que tornava o edifício muito 

escuro durante o período noturno. ------------------------------------------------------------------------------------

TORNEIO BRAGA CUP 

Foi deliberado por unanimidade oferecer duas passagens aéreas PDL/PORTO/PDL no valor de 135,00 € 

(cento e trinta e cinco euros) cada à equipa de Iniciados do Clube Operário Desportivo, a fim da mesma 

participar no Torneio Braga Cup que se vai realizar de 2 a 8 de julho de 2017 na cidade de Braga. -------   
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REPARAÇÃO DE MORADIA 

Foi deliberado por unanimidade apoiar com material de construção civil (madeira criptoméria) no valor 

de 169,56 € (cento e sessenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos) + IVA o Senhor Carlos Alberto 

Cordeiro Furtado Monteiro, morador na Rua Calhau D’Areia n.º 28 da freguesia do Rosário, para forrar 

o sótão da sua moradia, sendo que a mão-de-obra será por conta do proprietário. ---------------------------- 

PROTOCOLOS COM INSTITUIÇÕES 

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

Grupo Folclórico “O Grujola” (500,00 €); Instituto Cultural Padre João José Tavares (300,00 €); Órfeão 

Nossa Senhora do Rosário (500,00 €); Associação Musical de Lagoa (500,00 €); Centro Paroquial da 

Igreja Nossa Senhora do Rosário (200,00 €); Centro Paroquial da Igreja Nossa Senhora das 

Necessidades (200,00 €); Grupo Musical Sétima Geração (400,00 €); Grupo de Escoteiros n.º 96 do 

Rosário (500,00 €); Clube Náutico de Lagoa (500,00 €); Clube de Ténis de Lagoa (300,00 €); Clube de 

Judo da Lagoa (300,00 €) e Clube de Pesca Desportiva de Lagoa (300,00 €). ---------------------------------

LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO 

Foi deliberado por unanimidade conceder Licença sem Remuneração por um período de 11 meses, com 

inicio em 28/06/2017 à funcionária desta Junta de Freguesia Sónia de Fátima Pacheco Chora, com a 

categoria de Assistente Operacional, conforme abaixo indicado: ------------------------------------------------ 

Nos termos do art.º 280.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, o empregador público pode conceder ao trabalhador, a pedido deste, licença 

sem remuneração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No entanto, o empregador público pode recusar a concessão da licença prevista no número anterior nas 

seguintes condições: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Quando ao trabalhador tenha sido proporcionada formação profissional adequada ou licença para o 

mesmo fim, nos últimos 24 meses; ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Quando a antiguidade do trabalhador no órgão ou serviço seja inferior a três anos; ---------------------- 

c) Quando o trabalhador não tenha requerido a licença com uma antecedência mínima de 90 dias em 

relação à data do seu início; --------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Para além das situações referidas nas alíneas anteriores, tratando-se de trabalhadores titulares de 

cargos dirigentes que chefiem equipas multidisciplinares ou integrados em carreiras ou categorias de 

grau 3 de complexidade funcional, quando não seja possível a substituição dos mesmos durante o 

período da licença, sem prejuízo sério para o funcionamento do órgão ou serviço. ---------------------- 

A licença sem remuneração não está sujeita a limites temporais mínimos nem máximos e tem, 

designadamente, os seguintes efeitos: -------------------------------------------------------------------------------- 

a) Suspensão do contrato de trabalho (n.º 1 do artigo 281.º da LTFP) mantendo-se, no entanto, os 

direitos, deveres e garantias das partes na medida em que não pressuponham a efetiva prestação do 

trabalho (n.º 1 do artigo 277.º da LTFP); ----------------------------------------------------------------------- 

b) Determina a perda da antiguidade durante o período da licença (n.º 2 do artigo 281.º da LTFP); ------ 

c) Suspende a qualidade de beneficiário da ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 17 do Decreto – Lei n.º 118/83 de 

25 de fevereiro); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Estando em causa uma licença de duração inferior a 1 ano (11 meses) o trabalhador tem direito à 

ocupação de um posto de trabalho no serviço quando terminar a licença (n.º 4 do artigo 281.º da 

LTFP). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------- 
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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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