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 ATA N.º 8 DE AGOSTO DE 2019 
 

Aos trinta dias do mês de Agosto 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 Agosto 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 89 a 103 (oitenta e nove a cento e três). ------------------- 
 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob os números 117 a 123 (cento e dezassete a cento e vinte três). ----- 
 
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 426 a 473 
(quatrocentos e vinte seis a quatrocentos e setenta e três), no valor total de 120,00 € (cento e 
vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
CANÍDEOS 
Foram registados no mês de Agosto (quinze) canídeos, com o número 1873 a 1879 (mil 
oitocentos e setenta e tres a mil oitocentos e setenta e nove) e emitidas 44 (quarenta e 
quatro), licenças, números 249 a 302 (duzentos e quarente e nove a trezentos e dois), no 
valor total de 218,20 € (duzentos e dezoito euros e vinte cêntimos). -------------------------------- 
 
CERTIFICAÇÕES 
Foi registada 4 (quatro) 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 Agosto 
no montante global 7.836,38€ (sete mil e oitocentos e trinta e seis euros e trinta e oito 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efetuados no mês de Agosto os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
quatrocentos e seis a quatrocentos e oitenta e quatro no montante global de16.412,26€ 
dezasseis mil quatrocentos e doze euros e dezoito cêntimos). ----------------------------------------- 
 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de Agosto foi de – 8. 575,€88 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco euros e 
oitenta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de Agosto do ano dois mil e dezanove um saldo no valor de 35.265,30€ 
(trinta e cinco mil e duzentos e sessenta e cinco euros e trinta cêntimos). --------------------------- 
 
DELIBERAÇÕES  
 
REPARAÇÃO DE MORADIA  
Foi deliberado por unanimidade apoiar com material de construção civil (tintas) no valor de 
110,00€ (cento e dez euros) a senhora Maria da Conceição Isidoro Ferreira, moradora na Rua 
do Bago – Socas, nº 9, lugar da Atalhada, freguesia de Nossa Senhora do Rosário, Concelho 
de Lagoa, para pintura interior e exterior da moradia que se encontra muito degradada, sendo 
a mão-de-obra por conta da própria.--------------------------------------------------- 
 
INTERCÂMBIO DA FIMARMÓNICA LIRA DO ROSÁRIO 
Tendo sido solicitado um apoio para a deslocação que a Filarmónica Lira do Rosário, vai 
realizar à Ilha Terceira para um intercâmbio com a Filarmónica da Freguesia de Porto Judeu, 
o executivo deliberou por unanimidade oferecer 4 (quatros) passagens de barco na Empresa 
Atlanticoline, corresponde ao valor total de 260,00 (duzentos e sessenta euros).------------------ 
 
ABONO PARA FALHAS 
Tendo o executivo perdido a confiança que depositava na funcionária Sónia de Fátima Chora 
em relação ao serviço de Tesouraria, foi deliberado por unanimidade propor à Assembleia de 
Freguesia que fosse suspenso o Abono para Falhas que aquela funcionária recebe 
mensalmente, passando a partir de um de Setembro de dois mil e dezanove, a funcionária 
Isabel Margarida Costa Correia Matos a ser a única responsável por aquele serviço----.--------- 
 
REPARAÇÃO DE MORADIA 
 Foi deliberado por unanimidade apoiar com material de construção civil (tintas) no valor de 
110,00€ (cento e dez euros) o Senhor Valdemar Pereira de Medeiros, morador na Rua Dr. 
José Pereira Botelho, nº 38, Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, Concelho de Lagoa, 
para pintura interior da moradia que se encontra degradada, sendo a mão-de-obra por conta 
do próprio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2019 
Foi deliberado por unanimidade a 3ª Revisão Orçamental de 2019 no valor total de 3 132,61€ 
(três mil, cento e trinta e dois mil e sessenta e um cêntimos), sendo que 2 650,00€ (dois mil e 
Seiscentos e cinquenta cêntimos), dizem respeito ao protocolo assinado com a Secretaria 
Regional de Energia, Ambiente e Turismo, 300,€00 (trezentos euros), devido à previsão de 
aumento de receita na rubrica 04.01.23.99.03 – Atestados, Certificações e IRS e a quantia de 
182,61€ (cento e oitenta e dois euros e sessenta e um) proveniente do aumento de receita na 
rubrica 06.05.02.03 – Município de Lagoa – Recenseamento Eleitoral, sendo estas receitas 
aplicadas nas seguintes rubricas de despesa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Presidente 

 
 

____________________________ 
(Gilberto de Sousa Borges) 

 
 
 

A Secretária 
 

____________________________ 
(Lucrécia de Fátima Teles Rego) 

 
 
 

O Tesoureiro 
 

____________________________ 
(Paulo Miguel Andrade Rego) 
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02.02.25. – Outros Serviços (Festividades da Autarquia) 482,61€ 

07-01.04.13..01 – Limpeza das Ribeiras 2.650,00€ 

TOTAL………………………………….. 3.132,61€ 
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