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ATA N.º 4/ABRIL DE 2017 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 abril 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 41 a 56 (quarenta e um a cinquenta e seis). ------------------------------------------ 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 

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

registada sob os números 72 a 76 (setenta e dois a setenta e seis). ---------------------------------------------- 

ATESTADOS: 

Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 161 a 219 (cento e 

sessenta e um a duzentos e dezanove), no valor total de 65,00 € (sessenta e cinco euros euros). ----------- 

CANÍDEOS 

Foram emitidas 22 (vinte e duas) licenças, com os números 65 a 87 (sessenta e cinco a oitenta e sete), no 

valor total de 95,20 € (noventa e cinco euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------- 

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 abril no montante 

global 23.389,54 € (vinte e três mil trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos). ----- 

ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

Foram efectuados no mês de abril, os pagamentos constantes no livro de caixa, do número cento e vinte 

e oito a cento e oitenta e um, no montante global de 12.021,76 € (doze mil e vinte e um euros e setenta e 

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

SALDO DO MÊS 

O saldo do mês de abril foi de 11.367,78 € (onze mil trezentos e sessenta e sete euros e setenta e oito 

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 

Transita para o mês de maio do ano dois mil e dezassete um saldo no valor de 54.172,47 € (cinquenta e 

quatro mil cento e setenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos). --------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 

REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERIOR DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS 

NECESSIDADES - ATALHADA 

Foi deliberado por unanimidade apoiar a Paróquia de Nossa Senhora das Necessidades de Atalhada, 

com a aquisição de material elétrico no valor de 1.015,70 € (mil e quinze euros e setenta cêntimos) + 

IVA, para a reparação da iluminação da Capela Mor, que se encontra em situação precária. ---------------

DEPARTAMENTO CLINICO DO CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO  

Foi deliberado por unanimidade adquirir à Empresa SORISA diverso material para reparação dos 

aparelhos de recuperação física existentes naquele departamento clinico, no valor de 148,19 € (cento e 

quarenta e oito euros e dezanove cêntimos) + IVA, uma vez que os mesmos se encontram avariados e a 

entidade não tem disponibilidade para os recuperar. ---------------------------------------------------------------   
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PROGRAMA OCUPACIONAL CTTS 

Foi deliberado por unanimidade fazer um Programa Ocupacional CTTS com o Senhor Carlos Alberto 

Medeiros Reis, por um período de um ano, podendo o mesmo ser renovado por igual período. ------------ 

CLUBE DE PATINAGEM DE SANTA CRUZ 

Foi deliberado por unanimidade oferecer ao Clube de Patinagem de Santa Cruz, uma passagem aérea 

para Lisboa no valor de 130,00 € (cento e trinta euros), a fim do Clube participar na Taça Nacional de 

Patinagem Artística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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