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 Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO, DE 31 DE MARÇO DE 2017 

ATA Nº 01/2017 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte horas, teve 

início a primeira 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, e 

Paulo Jorge Rego Cordeiro Coelho. Não compareceu o vogal Liberal Manuel Almeida Costa, 

tendo justificado a sua ausência. 

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 relatório de contas do ano 2016; 

3.º Aprovação da 1.ª Revisão Orçamental de 2017 (derrama); 

4.º Aprovação da proposta de Condecoração de Entidades e Individualidades no aniversário 

da Freguesia; 

5.º Aprovação de arrendamento social; 

6.º Outros Assuntos 
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PONTO n.º 1 - Período antes da Ordem do dia 

Foi dado conhecimento pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, que a fachada do 

Edifício da Junta foi toda iluminada. O investimento foi cerca de novecentos euros, usando o 

sistema de iluminação LED. Todos os membros da Assembleia manifestaram o seu agrado e 

aprovação na medida executada, uma vez que vem realçar o edifício dessa edilidade. 

PONTO N.º 2 – Aprovação do relatório de contas do ano 2016 

Foram presentes os documentos de prestação de contas do ano económico de dois mil e 

dezasseis, para apreciação e votação nomeadamente: Controlo Orçamental de Despesa, 

Controlo Orçamental de Receita, Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos, 

Fluxos de Caixa, Contas de Ordem, Operações de Tesouraria, Modificações do Orçamento de 

Receita, Modificações do Orçamento de Despesa, Modificações ao Plano Plurianual de 

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

Resumo Diário de Tesouraria, Outras Dívidas a Terceiros, Empréstimos, Síntese das 

Reconciliações Bancárias e Relação Nominal dos Responsáveis. Os documentos de prestação 

de contas apresentam um total na Receita de 195.925,29€ (cento e noventa e cinco mil 

novecentos e vinte e cinco euros e vinte e nove cêntimos), sendo 40.902.58€ (quarenta 

mil, novecentos e dois euros e cinquenta e oito cêntimos) resultado do saldo de gerência do 

ano anterior, 149.693,03€ (cento e quarenta e nove mil seiscentos e noventa e três euros e 

três cêntimos) de Execução Orçamental e 5.019,85€ (cinco mil, dezanove euros e oitenta e 

cinco cêntimos) de Operações de Tesouraria. A Despesa apresenta um total de 153.152,24€ 

(cento e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e dois euros e vinte quatro cêntimos), sendo 

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

de Despesas orçamentais e 5.028,85€ (cinco mil, vinte e oito euros e oitenta e cinco 

cêntimos) de Operações de Tesouraria, transitando para a gerência seguinte o saldo no 

montante de 42.773,05€ (quarenta e dois mil, setecentos e setenta e três euros e cinco 

cêntimos) sendo 42.472,22€ (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois euros e 

vinte e dois cêntimos) de Execução Orçamental e 300,83€ (trezentos euros e oitenta e três 

cêntimos) de Operações de Tesouraria. 

A Assembleia, após apreciação dos documentos, deliberou aprovar, por unanimidade, o 

relatório de contas do ano 2016. 
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PONTO N.º 3 – Aprovação da 1.ª Revisão Orçamental de 2017 (derrama) 

Foi posta à votação a 1.ª revisão orçamental, no montante de 42.472,22€ (quarenta e dois 

mil, quatrocentos e setenta e dois euros e vinte e dois cêntimos), referente à derrama do 

saldo que transitou do ano de 2016.  

A Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a referida revisão orçamental. 

PONTO N.º 4 – Aprovação da proposta de Condecoração de Entidades e 

Individualidades no aniversário da Freguesia 

Foi, pela Senhora Presidente, posta à votação a proposta de Condecoração com a Medalha de 

Mérito da Freguesia uma Entidade e uma Individualidade da Freguesia, nas Comemorações 

do 424.º Aniversário da Freguesia, a realizar no próximo dia 5 de abril de 2017. A Entidade 

proposta é: Orfeão de Nossa Senhora do Rosário, e a Individualidade: o Senhor Reverendo 

Padre António de Andrade Varão, como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo 

dos anos, em prol da população residente na Freguesia e comunidade cristã local. 

A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as condecorações 

propostas. 

PONTO N.º 5 – Aprovação de arrendamento social  

Foi presente à Assembleia a proposta para a fixação do valor de 25,00€ (vinte e cinco euros) 

de renda social, para a moradia da Rua Dr. Botelho, n.º 3, cuja atual inquilina é Susana 

Tavares, após o falecimento de sua mãe Maria Fernandes. Dada a precaridade financeira do 

agregado familiar composto por três pessoas (a referida, uma filha e um irmão) o executivo 

da Junta de freguesia propõe a fixação do valor de renda mensal de 25,00€ (vinte e cinco 

euros). 

A Assembleia tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a fixação do valor 

de 25,00€ (vinte e cinco euros) de renda social. 

PONTO N.º 6 – Outros Assuntos 

Sem outros assuntos a acrescentar. 

Sendo vinte e uma horas e trinta minutos, foi dada por encerrada esta sessão pela 

Presidente da Assembleia de Freguesia e, para constar, foi lavrada a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, será assinada pela Mesa 
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A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

____________________________________ 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

____________________________________ 

O SEGUNDO SECRETÁRIO 

____________________________________ 

 


