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 ATA N.º 11/NOVEMBRO DE 2019 
 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 novembro 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 134 a 170 (cento e trinta e quatro a cento e setenta). --  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob os números 152 a 157 (cento e cinquenta e dois a cento e 
cinquenta e sete). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 547 a 596 
(quinhentos e quarenta e sete a quinhentos e noventa e seis), no valor total de 105,00 € 
(cento e cinco euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CANÍDEOS 
Foram registados no mês de novembro 5 (cinco) canídeos, com o número 1896 a 1900 (mil 
oitocentos e noventa e seis a mil e novecentos) e emitidas 43 (quarenta e três) licenças, com 
os números 378 a 422 (trezentos e setenta e oito a quatrocentos e vinte e dois), no valor total 
de 210,40 € (duzentos e dez euros e quarenta cêntimos). ------------------------------------------------ 
CERTIFICAÇÕES 
Foram registadas 4 (quatro) 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 
novembro no montante global 8.098,34€ (oito mil e noventa e oito euros e trinta e quatro 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efetuados no mês de novembro os pagamentos constantes no livro de caixa, do 
número seiscentos e doze ao seiscentos e sessenta e um, no montante global de 13.271,10€ 
(treze mil duzentos e setenta e um euros e dez cêntimos). ----------------------------------------------- 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de novembro foi de - 5.172,76€ (cinco mil cento e setenta e dois euros e 
setenta e seis cêntimos negativos). ------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de dezembro do ano dois mil e dezanove um saldo no valor de 
39.608,47€ (trinta e nove mil seiscentos e oito euros e quarenta e sete cêntimos). ---------------- 
DELIBERAÇÕES 
ACORDO DE EXECUÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA 
Foi apresentado na reunião a proposta de Acordo de Execução a realizar na Câmara 
Municipal de Lagoa para o ano de 2020, o qual tem um valor total de 64.220,45€ (sessenta e 
quatro mil duzentos e vinte euros e quarenta e cinco cêntimos), sendo que 52.752,80€ 
(cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos) se destina a 
Despesas Correntes e 11.467,65€ (onze mil quatrocentos e sessenta e sete euros e sessenta 
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e cinco cêntimos) são para Despesas de Capital, verbas estas que serão transferidas em 
tranches mensais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Executivo após ter analisado o documento, deliberou por unanimidade aceitar o novo 
Acordo para o ano de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------- 
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020 
Tendo esta Junta tomado conhecimento das verbas a receber do Fundo de Financiamento de 
Freguesias e da Câmara Municipal de Lagoa, foi realizado o Orçamento da Receita e da 
Despesa para o ano de 2020 no valor total de 157.397,97€ (cento e cinquenta e sete mil 
trezentos e noventa e sete euros e noventa e sete cêntimos). ------------------------------------------- 
A receita corrente de 70.015,00€ (setenta mil e quinze euros) corresponde ao valor do Fundo 
de Financiamento de Freguesias, a de 52.752,80€ (cinquenta e dois mil setecentos e 
cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos) corresponde ao Acordo de Execução com o 
Município de Lagoa e 15.450,00€ (quinze mil quatrocentos e cinquenta euros) dizem respeito 
a receitas próprias da Junta de Freguesia do Rosário. ----------------------------------------------------- 
A despesa total é de 157.397,97€ (cento e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e sete 
euros e noventa e sete cêntimos), sendo as despesas correntes no valor de 136.117,80€ 
(cento e trinta e seis mil, cento e cento e dezassete euros e oitenta cêntimos) e as de capital 
no valor de 21.280,17€ (vinte e um mil duzentos e oitenta euros e dezassete cêntimos).--------- 
Após ter sido feita uma análise detalhada ao Orçamento da Receita e da Despesa, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade pelo Executivo da Junta de Freguesia e será enviado para a 
Assembleia de Freguesia para respetiva aprovação daquele Órgão, em reunião agendada 
para o dia 19 de dezembro de 2019. ---------------------------------------------------------------------------- 
REGULAMENTO DE APOIO A INSTITUIÇÕES 
Foi aprovado por unanimidade o Regulamento de Apoio a Instituições legalmente existentes e 
que prossigam na Freguesia fins de manifesto de interesse público, o qual vai ser enviado à 
Assembleia de Freguesia para respetiva aprovação daquele Órgão. ---------------------------------- 
CANCELAMENTO DE PUBLICIDADE 
Tendo o Executivo analisado os prós e os contras relativos à publicidade que é feita na 
Imprensa Local (Jornal Diário da Lagoa), foi deliberado por unanimidade cancelar a 
publicação mensal que é feita no jornal a partir de 01 de janeiro de 2020. --------------------------- 
ILUMINAÇÃO DE NATAL 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Empresa José Vieira – Montagens Elétricas, 
contribuinte n.º 104725850, pelo valor de 4.200,00€ (quatro mil e duzentos euros) + IVA, a 
montagem, manutenção e desmontagem da iluminação de Natal de 2019, a qual comporta a 
mão-de-obra e o fornecimento de todo o material elétrico para a referida montagem, assim 
como a reparação de avarias nos efeitos de Natal, exceto o material necessário para a 
reparação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O trabalho a realizar abrange a Rua 25 de Abril, Rua Agente Técnico João Mota Amaral (Sul), 
Rua Dr. José Pereira Botelho, Rua Padre Mariano Furtado Mendonça, fachada da Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, fachada da Igreja de Nossa Senhora das Necessidades na 
Atalhada, edifício da Junta de Freguesia, fachada lateral do Cine Teatro Lagoense e Praça do 
Bairro de S. Pedro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA REGIONAL DA SOLIDARIEDADE 
SOCIAL 
Foi deliberado por unanimidade assinar um Acordo de Colaboração com a Secretaria 
Regional da Solidariedade Social no valor total de 7.712,52€ (sete mil setecentos e doze 
euros e cinquenta e dois cêntimos), que se destina a realizar obras de reparação em 4 
moradias da freguesia para melhorar a acessibilidade  dos idosos e  pessoas com  mobilidade  
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reduzida na sua residência no âmbito ada Estratégia Regional de Combate à Pobreza e 
Exclusão Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IV REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2019 
Foi aprovado por unanimidade efetuar a 4.ª Revisão Orçamental de 2019, no valor de 
8.302,52€ (oito mil trezentos e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), sendo que 7.712,52€ 
(sete mil setecentos e doze euros e cinquenta e dois cêntimos) dizem respeito ao Acordo de 
Colaboração assinado com a Secretaria Regional da Solidariedade Social e 590,00 € 
(quinhentos e noventa euros) dizem respeito ao aumento das receitas cobradas nas rubricas 
04.01.23.04 – Canídeos (140,00€); 04.01.23.99.03 – Atestados, Certificações e IRS (200,00€) 
e 06.04.01.09 – Vice-Presidência do Governo Regional (250,00€). Estas verbas vão ser 
aplicadas na rubrica 07.01.02.03 – Reparação e Beneficiação de Habitações (7.712,52€) e na 
rubrica 02.01.05 – Alimentação - Géneros para Confecionar (590,00 €). ----------------------------- 
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, 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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