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 ATA N.º 7 DE JULHO DE 2019 
 

Aos trinta e um das do mês de Julho do ano dois mil e dezanove, 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 dezanove, na qual estiveram presentes os seus 
membros, Gilberto de Sousa Borges (Presidente), Paulo Miguel Andrade Rego (Tesoureiro) e 
Lucrécia de Fátima Teles Rego (Secretária). ----------------------------------------------------------------- 
 
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 73 a 88 (setenta e três a oitenta e oito). ------------------- 
 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob os números 106 a 116 (cento e seis a cento e dezasseis). ------------ 
 
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 368 a 425 
(trezentos e sessenta e oito a quatrocentos e vinte cinco) no valor total de 130,00 € (cento e 
trinta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CANÍDEOS 
Foram registados no mês de Julho (quinze) canídeos, com o número 1858 a 1872 (mil 
oitocentos e cinquenta e oito a mil oitocentos e setenta e dois) e emitidas 15 (quinze), 
licenças, números 201 a 248 (duzentos e um a duzentos e quarenta e oito), no valor total de 
245,00 € (cento e quarenta sete euros e quarenta cêntimos). ------------------------------------------- 
 
CERTIFICAÇÕES 
Foi registada 8 (oito) certificações, no valor total de 80,00€ (oitenta 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 25.057,16€ (vinte e cinco mil e cinquenta e sete euros e dezasseis 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efetuados no mês de Julho os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
trezentos e trinta e três quatrocentos e cinco, no montante global de15.536,62€ (quinze mil 
quinhentos e trinta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------- 
 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de Julho foi de 9.520,54 € (nove mil e quinhentos e vinte euros e cinquenta e 
quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

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 

 
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de Agosto do ano dois mil e dezanove um saldo no valor de 43.841,18 € 
(quarenta e três mil e oitocentos e quarenta e um e dezoito cêntimos). ------------------------------- 
 
DELIBERAÇÕES  
 
REPARAÇÃO DE MORADIA  
Foi deliberado  por unanimidade apoiar com material de construção civil (cimento e areia) no 
valor de 225,00€ (duzentos e vinte e cinco euros) a senhora Gilda Maria Costa Galego, 
moradora na Rua do Engenho nº 7, Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, Concelho de 
Lagoa, para reparação das paredes da moradia devido à substituição das traves da cobertura, 
sendo a mão-de-obra por conta da própria.-------------------------------------------------------------------- 
 
TRANSPORTE PARA PASSEIO DE IDOSOS 
Após terem sido consultadas duas empresas de transportes coletivos, o executivo deliberou 
por unanimidade adjudicar à empresa Varela & cª, Lda., pelo preço de 1.012,50€ (mil e doze 
euros e cinquenta cêntimos) +IVA de 4%, o aluguer de dois autocarros de 52 lugares para 
transporte de idosos no passeio à volta da Ilha que se realiza no mês de Julho. 
 
SISTEMA DE ALARME DA JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO 
Em virtude do sistema informático ter sido alterado para fibra e este não ser compatível com o 
sistema de alarme que está instalado no edifício sede, existe a necessidade de complementar 
aquele sistema.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para o efeito foi solicitado à empresa Stanley que nos apresentasse uma proposta para a 
resolução do problema, tendo aquela empresa apresentado duas soluções para o efeito.------- 
O Executivo após ter analisado as propostas, deliberou por unanimidade adquirir o material 
constante da proposta nº 120-2019, relativa a um transmissor T-UNKTL 250CE, cujo valor é 
de 293,61€ (duzentos e noventa e tres e sessenta e um cêntimo) + IVA que apesar de ser 
mais caro do que a outra proposta apresentada, não tem mais quaisquer custos adicionais ao 
contrário da outra que obriga ao pagamento de uma mensalidade.------------------------------------- 
 
REPARAÇÃO DA SEDE DA FILARMONICA LIRA DO ROSARIO 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à empresa Isalumínios, LDA, pelo valor de 682,48€ 
(seiscentos e oitenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos) + IVA, a construção e 
colocação de três janelas de alumínio no edifício sede da Filarmónica Lira do Rosário, para 
substituir as de madeira que estão podres e sem condições de reparação.-------------------------- 
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O Presidente 
 

____________________________ 
(Gilberto de Sousa Borges) 

 
 
 

A Secretária 
 

____________________________ 
(Lucrécia de Fátima Teles Rego) 

 
 
 

O Tesoureiro 
 

____________________________ 
(Paulo Miguel Andrade Rego) 
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