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 Assembleia de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO, DE 12 DE JULHO DE 2018 

ATA Nº 02/2018 

Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito pelas vinte horas e trinta minutos, 

teve início a segunda 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 Maria da Encarnação Matos Cabral Almeida Duarte. Estiveram presentes na 

sessão os seguintes membros: o Primeiro Secretário da Mesa Ana Catarina de Medeiros 

Pereira, o Segundo Secretário Carlos Duarte Sousa Rego e os vogais: Paulo Jorge Cordeiro 

Rego Coelho, Liberal Manuel Almeida Costa, Marta do Carmo Borges Rodrigues Furtado, João 

António Morais da Silva, José Agostinho Arruda Farias da Câmara e Eduardo Nuno Tavares 

Borges. 

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 Relatório e Contas do 1.º semestre 2018; 

3.º Outros Assuntos. 

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

Foi lida a ata da última reunião de Assembleia de Freguesia, sendo a mesma colocada à 

votação e aprovada por unanimidade. 

O Presidente da Junta de Freguesia, informou à Assembleia de Freguesia, que o Presidente 

do NELAG (Núcleo de Empresários de Lagoa) efetuou uma carta dirigida à Presidente da 

Câmara Municipal de Lagoa a demonstrar discordância em relação ao asfaltamento da rua 25 

de abril, tornando esse assunto pendente. 
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Perante esse novo cenário, a Presidente da Câmara informou que se vai efetuar um novo 

projeto.  

O vogal, Eduardo Borges, defendeu que os moradores da rua têm de ter conhecimento do 

projeto que será feito. 

Em relação a esse assunto, ocorreu diversa discussão entre os vogais dessa Assembleia de 

Junta, demonstrando uma indignação de todos em relação a essa nova situação/ pendência, 

uma vez que a obra não terá inicio na data prevista. 

A Assembleia está de acordo, de forma unânime, que a rua 25 de abril seja asfaltada, para o 

bem da comunidade e de toda a população que lá circula. 

A vogal, Marta Furtado, defendeu a existência de lugares de estacionamento na Av. Infante 

D. Henrique, entre as árvores, para melhor servir o comércio daquela zona, apesar de saber 

que tal é competência do Governo Regional dos Açores. Também disse que o sinal junto à 

clínica de fisioterapia Teresa Albergaria está mal, pois proíbe a paragem de carros naquela 

zona e diariamente são muitos os carros que lá param a deixar e a recolher utentes. 

A vedação dos contentores Porto dos Carneiros e Portinho de S. Pedro, não foi efetuado nada 

até ao momento, essa Assembleia solicita a resolução da situação. 

A Presidente da Assembleia falou sobre a Esplanada do restaurante 13-13, criticou o facto de 

as paletes estarem mal tratadas e numa rua com pouco estacionamento e como 

consequência, a esplanada rouba 2 lugares. Além de descaracterizar toda a rua. A vogal 

Marta Furtado disse que a culpa se deve ao anterior presidente de Câmara que liberalizou o 

espaço das esplanadas 

PONTO N.º 2 – Relatório e Contas do 1.º Semestre 2018  

Foram presentes os documentos de prestação de contas do primeiro semestre do ano 

económico de dois mil e dezoito, explanados pelo Presidente da Junta com transparência e 

demonstração da boa gestão presente na Junta. A Assembleia de Freguesia tomou 

conhecimento da situação financeira do 1.º semestre do ano 2018, nomeadamente: Mapa de 

Controlo Orçamental de Receita e Mapa de Controlo Orçamental de Despesa, apresentam um 

total na Receita de 73.113,73€ (setenta e três mil centro e treze euros e sessenta e três 

cêntimos) e de Despesa um total de 72.054,14€ (setenta e dois mil, cinquenta e quatro 

euros e catorze cêntimos). 

PONTO N.º 3 – Outros Assuntos 
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O vogal, João Silva, deu conhecimento que a tampa do semáforo, situação referida na última 

reunião estava resolvida, demonstrando o seu agrado. 

O Presidente da Junta de Freguesia, deu conhecimento do programa do evento Santos 

Populares 2018 e convidou toda a Assembleia para a inauguração/abertura da Feira de 

Artesanato, para amanhã, dia 13/07/2018 às 19 horas. 

Sendo vinte e uma hora e vinte e seis 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 

A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

____________________________________ 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO 

____________________________________ 

O SEGUNDO SECRETÁRIO 

____________________________________ 

 


