
 

 
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 
 

1 

 ATA N.º 10 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 outubro 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 120 a 133 (cento e vinte a cento e trinta e três). --------- 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob os números 139 a 151 (cento e trinta e nove a cento e cinquenta e 
um). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados que se encontram registados sob os números 518 a 546 
(quinhentos e dezoito a quinhentos e quarenta e seis), no valor total de 67,50 € (sessenta e 
sete euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 
CANÍDEOS 
Foram registados no mês de outubro 8 (oito) canídeos, com os números 1887 a 1894 (mil 
oitocentos e oitenta e sete a mil oitocentos e noventa e quatro) e emitidas 31 (trinta e uma) 
licenças com os números 334 a 376 (trezentos e trinta e quatro a trezentos e setenta e seis), 
no valor total de 162,20 € (cento e sessenta e dois euros e vinte cêntimos). ------------------------ 
CERTIFICAÇÕES 
Foram registadas 5 (cinco) 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 outubro 
no montante global 27.381,53 € (vinte e sete mil trezentos e oitenta e um euros e cinquenta e 
três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efetuados no mês de outubro os pagamentos constantes no livro de caixa do número 
quinhentos e cinquenta e três ao seiscentos e onze no montante global de 14.283,22 € 
(catorze mil duzentos e oitenta e três euros e vinte e dois cêntimos). ---------------------------------- 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de outubro foi de 13.098,31 € (treze mil e noventa e oito euros e trinta e um 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de novembro do ano dois mil e dezanove um saldo no valor de 44.781,23 
€ (quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e um euros e vinte e três cêntimos). ---------------- 
DELIBERAÇÕES  
LIMPEZA DA RIBEIRA DOS ARRUDAS 
O Executivo da Junta de Freguesia, após ter analisado a proposta apresentada pelos 
Jardineiros Lagoenses para a limpeza da Ribeira dos Arrudas no troço compreendido entre as 
Terras de Dentro e a Travessa da Lage pelo valor de 1.200,00 € + IVA, deliberou por 
unanimidade adjudicar aquele serviço à Empresa. ---------------------------------------------------------- 
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REVOGAÇÃO DE ACORDO DE ATIVIDADE SOCIOPROFISSIONAL PROSA 
Em virtude do Senhor Gilberto Medeiros, que está integrado nos serviços desta Autarquia 
através do Programa PROSA, ter ultrapassado o limite de faltas previsto no Acordo de 
Atividade Socioprofissional assinado em 16/05/2018, revogado por mais seis meses em 
16/06/2019 e com o seu términus em 15/12/2019, o Executivo da Junta de Freguesia 
deliberou por unanimidade fazer a revogação do referido acordo a partir de 01/10/2019. -------- 
ABONO DE FAMILIA PARA CRIANÇAS E JOVENS 
Tendo a funcionária desta Autarquia Sónia de Fátima Pacheco Chora apresentado o 
requerimento para atribuição do Abono de Família da sua filha Joana Chora Ferreira, em 
virtude da mesma ter regressado do estrangeiro (Canadá) onde esteve ausente cerca de 2 
anos e por se encontrar matriculada na Escola Secundária de Lagoa, foi analisada toda a 
documentação inerente ao referido processo, tendo o Executivo deliberado por unanimidade 
que fosse atribuído o respetivo Abono de Família a partir de novembro de 2019, ficando a 
mesma inserida no 2.º Escalão. ---------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, pelas vinte e uma e horas e trinta minutos, deu-se por 
encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a presente ata que por mim, Lucrécia de 
Fátima Teles Rego, foi secretariada e que depois de lida e aprovada vai ser assinada. ---------- 
 
 

 
O Presidente 

 
_______________________________ 

(Gilberto de Sousa Borges) 
 
 

A Secretária 
 

______________________________________ 
(Lucrécia de Fátima Teles Rego) 

 
 

O Tesoureiro 
 

___________________________________ 
(Paulo Miguel Andrade Rego) 
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