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ATA N.º 6/JUNHO DE 2017 

 

Aos trinta dias do mês de junho 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 

junho 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 70 a 88 (setenta a oitenta e oito). ------------------------------------------------------ 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 

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

registada sob os números 100 a 110 (cem a cento e dez). --------------------------------------------------------- 

ATESTADOS: 

Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 315 a 389 (trezentos e 

quinze a trezentos e oitenta e nove), no valor total de 105,00 € (cento e cinco euros). ----------------------- 

CANÍDEOS 

Foram registados no mês de maio 4 canídeos, com os números 1605 a 1608 (mil seiscentos e cinco a mil 

seiscentos e oito) e emitidas 18 (dezoito) licenças, com os números 108 a 128 (cento e oito a cento e 

vinte e oito), no valor total de 86,40 € (oitenta e seis euros e quarenta cêntimos). ---------------------------- 

CERTIFICAÇÕES 

Foram registadas 4 (quatro) certificações, no valor total de 10,00 € (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 junho no montante 

global 9.165,14 € (nove mil cento e sessenta e cinco euros e catorze cêntimos). ------------------------------ 

ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

Foram efectuados no mês de junho, os pagamentos constantes no livro de caixa, do número duzentos e 

trinta e cinco a duzentos e oitenta e nove, no montante global de 18.929,09 € (dezoito mil novecentos e 

vinte e nove euros e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

SALDO DO MÊS 

O saldo do mês de junho foi de – 9.763,95 € (nove mil setecentos e sessenta e três euros e noventa e 

cinco cêntimos) negativos. --------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 

Transita para o mês de julho do ano dois mil e dezassete um saldo no valor de 43.971,36 € (quarenta e 

três mil novecentos e setenta e um euros e trinta e seis cêntimos). ---------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTA DELGADA 

Tendo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada exposto a sua difícil 

situação financeira e também a necessidade de adquirir uma nova carrinha para transporte de doentes 

para o Hospital Divino Espirito Santo, uma vez que muitas das viaturas que fazem este serviço já terem 

muitos anos de utilização e uma média de 700 000 Km efetuados, o que requerem frequentes reparações 

diárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo que aquela corporação humanitária a que presta serviços de urgência e transporte de doentes 

na nossa freguesia e no Concelho de Lagoa, o Executivo deliberou por unanimidade conceder um apoio 

financeiro no valor de 500,00 € (quinhentos euros) para fazer face às despesas com a aquisição da nova 

viatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

Telef. 296 916 187/8 – Fax 296 912 811 

E – mail geral@juntarosario.org 

Home Page: www.juntarosario.org 

 

mailto:geral@juntarosario.org
http://www.juntarosario.org/


 

 
JUNTA DE FREGUESIA DE LAGOA – NOSSA SENHORA DO ROSARIO 

Rua Dr. José Pereira Botelho n.º 45 
Rosário – 9560 – 097 – Lagoa – S. Miguel 

Contribuinte nº 512 074 305 
 

2 

 

  

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 2.500,00 € (dois mil e 

quinhentos euros) à Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, para fazer face às despesas com as Festas 

Religiosas do ano de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES - ATALHADA 

Foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio financeiro no valor de 1.000,00 € (mil euros) à 

Paróquia de Nossa Senhora das Necessidades de Atalhada, para fazer face às despesas com as Festas 

Religiosas do ano de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMA OCUPACIONAL DE SUPORTE AO EMPREGO INTEGRADO - SEI 

Foi deliberado por unanimidade efetuar contrato com três trabalhadores através do Programa SEI, sendo 

já aplicada a nova Resolução do Conselho do Governo n.º 9/2017 de 21 de fevereiro. ----------------------- 

REPARAÇÃO DE MORADIA 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar à empresa CONSTRUÇÕES M. PACHECO. SOC. UNIP., 

LDA, pelo valor de 1.277,27 € (mil duzentos e setenta e sete euros e vinte e sete cêntimos) + IVA, a 

reparação e pintura da moradia sita à Rua da Fábrica n.º 37, que é património desta Junta de Freguesia. - 

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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