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ATA N.º 7/JULHO DE 2017 

 

Aos trinta e um dias do mês de julho 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 julho 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 90 a 105 (noventa a cento e cinco). --------------------------------------------------- 

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 

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

registada sob os números 111 a 119 (cento e onze a cento e dezanove). ---------------------------------------- 

ATESTADOS: 

Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 393 a 453 (trezentos e 

noventa e três a quatrocentos e cinquenta e três), no valor total de 107,50 € (cento e sete euros e 

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

CANÍDEOS 

Foram registados no mês de julho 5 canídeos, com os números 1609 a 1613 (mil seiscentos e nove a mil 

seiscentos e treze) e emitidas 32 (trinta e duas) licenças, com os números 129 a 160 (cento e vinte e 

nove a cento e sessenta), no valor total de 162,60 € (cento e sessenta e dois euros e sessenta cêntimos). - 

CERTIFICAÇÕES 

Foram registadas 3 (três) certificações, no valor total de 30,00 € (trinta euros). ------------------------------- 

GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

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

global 22.957,37 € (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e sete euros e trinta e sete cêntimos). ------- 

ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

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

noventa a trezentos e sessenta e oito, no montante global de 17.919,37 € (dezassete mil, novecentos e 

dezanove euros e trinta e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------- 

SALDO DO MÊS 

O saldo do mês de julho foi de 5.038,00 € (cinco mil e trinta e oito euros). ------------------------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 

Transita para o mês de agosto do ano dois mil e dezassete um saldo no valor de 49.009,36 € (quarenta e 

nove mil e nove euros e trinta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 

PASSEIO DE IDOSOS A NORDESTE 

Foi deliberado por unanimidade fazer o habitual passeio anual com os idosos da freguesia até ao 

Concelho de Nordeste, sendo para o efeito requisitado à Empresa Varela & Ca., Lda. dois autocarros de 

52 lugares pelo preço de 546,00 € (quinhentos e quarenta e seis euros) + IVA cada.------------------------- 

ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO ROSÁRIO 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Empresa José Vieira – Montagens Elétricas, pelo valor de 

1.850,00 € (mil oitocentos e cinquenta euros) + IVA. A iluminação da Praça do Rosário para as festas 

de Verão, a qual inclui o aluguer de todo o material usado mais a mão-de-obras para montagem e 

desmontagem da referida iluminação. ------------------------------------------------------------------------------- 
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REPARAÇÃO DE MORADIA 

Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Firma ISALUMINIOS, LDA., pelo valor de 860,65 € 

(oitocentos e sessenta euros e sessenta e cinco cêntimos) + IVA, a construção e colocação de 2 janelas e 

1 porta de alumínio na moradia sita à Rua da Fábrica n.º 37, a qual é património desta Junta de 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLUBE DE PATINAGEM DE SANTA CRUZ 

Foi deliberado por unanimidade não apoiar aquele Clube na sua deslocação ao Campeonato do Mundo 

de Patinagem Artística em virtude de já ter sido apoiado aquando da sua participação na Taça Nacional 

e as verbas para o efeito já se encontrarem esgotadas. ------------------------------------------------------------- 

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA 

Foi deliberado por unanimidade não apoiar o projeto apresentado por aquela Instituição a realizar na 

época de Natal, devido ao facto de se realizarem eleições no próximo mês de outubro e não ser 

conveniente comprometer apoios que deverão ser decididos pelo próximo executivo. ----------------------- 

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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