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ATA N.º 5/MAIO DE 2017 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio 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 maio 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 57 a 69 (cinquenta e sete a sessenta e nove). ----------------------------------------- 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 

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

registada sob os números 77 a 98 (setenta e sete a noventa e oito). --------------------------------------------- 

ATESTADOS: 

Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 220 a 314 (duzentos e 

vinte e trezentos e catorze), no valor total de 165,00 € (cento e sessenta e cinco euros euros). ------------- 

CANÍDEOS 

Foram registados no mês de maio 14 canídeos, com os números 1591 a 1604 (mil quinhentos e noventa 

e um a mil seiscentos e quatro) e emitidas 20 (vinte) licenças, com os números 88 a 107 (oitenta e oito a 

cento de sete), no valor total de 128,00 € (cento e vinte e oito euros). ------------------------------------------ 

CERTIFICAÇÕES 

Foram registadas 5 (cinco) certificações, no valor total de 40,00 € (quarenta euros). ------------------------- 

GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

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

global 9.187,78 € (nove mil cento e oitenta e sete euros e setenta e oito cêntimos). -------------------------- 

ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

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

oitenta e dois a duzentos e trinta e quatro, no montante global de 9.624,94 € (nove mil seiscentos e vinte 

e quatro euros e noventa e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- 

SALDO DO MÊS 

O saldo do mês de maio foi de – 437,16 € (quatrocentos e trinta e sete euros e dezasseis cêntimos). ------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 

Transita para o mês de junho do ano dois mil e dezassete um saldo no valor de 53.735,31 € (cinquenta e 

três mil, setecentos e trinta e cinco euros e trinta e um cêntimos). ----------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO 

Foi apresentado pela Assistente Operacional Sónia de Fátima Pacheco Chora um pedido de 

cancelamento da Licença Sem Remuneração que a mesma havia apresentado anteriormente, alegando 

que devido a problemas familiares já não estava interessada em tirar a referida licença. -------------------- 

Após o assunto ter sido analisado pelo Executivo, o mesmo deliberou por maioria aceitar o pedido de 

cancelamento da referida licença. ------------------------------------------------------------------------------------ 

LIMPEZA DA ORLA MARITIMA 

Desde há alguns anos que a Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário e diversas Instituições da 

freguesia têm colaborado na limpeza da Orla Marítima da freguesia por forma a sensibilizar a população 

residente a não poluírem aquela zona e também despertar para a preservação ambiental e incentivar a 

participação cívica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Para o efeito existe a necessidade de proteger do sol todas as pessoas que participam neste evento, pelo 

que o Executivo deliberou por unanimidade adquirir 200 bonés para oferecer aos participantes. ----------- 

ASSOCIAÇÃO JUVENIL CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO 

Tendo aquela Associação pedido um apoio para minimizar as despesas com a deslocação ao Alentejo da 

sua equipa de Sub 18 Masculinos, que vai participar na Fase Final da Taça Nacional de Basquetebol, o 

Executivo deliberou por unanimidade oferecer uma passagem aérea PDL/LIS/PDL no valor de 130,00 € 

(cento e trinta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE LAGOA  

Tendo sido solicitado pela Escola Secundária de Lagoa um apoio para o transporte de um grupo de 

estudantes oriundos da CERBI BEJA que estão integrados num Projeto de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados, o Executivo deliberou por unanimidade oferecer o referido transporte, sendo para 

o efeito requisitado à Empresa Varela & Ca., Lda. o serviço, cujo valor é de 275,00 € (duzentos e 

setenta e cinco euros) + IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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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