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 ATA N.º 12/DEZEMBRO DE 2019 
 

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, 
realizou-se no edifício sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, a reunião 
ordinária respeitante ao mês de dezembro 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 171 a 184 (cento e setenta e um a cento e oitenta e 
quatro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob os números 158 e 159 (cento e cinquenta e oito e cento e 
cinquenta e nove). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 597 a 610 
(quinhentos e noventa e sete a seiscentos e dez), no valor total de 45,00 € (quarenta e cinco 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CANÍDEOS 
Foram emitidas 44 (quarenta e quatro) licenças, com os números 423 a 466 (quatrocentos e 
vinte e três a quatrocentos e sessenta e seis), no valor total de 182,00 € (cento e oitenta e 
dois euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICAÇÕES 
Foram registadas 2 (duas) certificações no valor total de 20,00 € (vinte euros). -------------------- 
GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de 
dezembro no montante global 10.259,87 € (dez mil duzentos e cinquenta e nove euros e 
oitenta e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efetuados no mês de dezembro os pagamentos constantes no livro de caixa, do 
número seiscentos e sessenta e dois ao setecentos e dezoito, no montante global de 
19.332,90 € (dezanove mil trezentos e trinta e dois e noventa cêntimos). ---------------------------- 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de dezembro foi de - 9.073,03 € (nove mil e setenta e três euros e três 
cêntimos negativos). -------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de janeiro do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 30.535,44 € (trinta 
mil quinhentos e trinta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos). ----------------------------------- 
DELIBERAÇÕES 
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados torna-se necessário a 
sua implementação, pelo que a Junta de Freguesia solicitou propostas a empresas da 
especialidade a fim do mesmo ser implementado nos nossos serviços.------------------------------- 
A Globalsoft foi a única empresa que apresentou uma proposta no valor de 1.253,58 € (mil 
duzentos e cinquenta e três euros e cinquenta e oito cêntimos) + IVA, a qual foi analisada em 
reunião  realizada  em  11/12/2019,  tendo o Executivo  deliberado  por  unanimidade aceitar a   
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proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi igualmente apresentada uma proposta para Implementação do SIADAP no sistema 
informático e também para formação do pessoal administrativo em relação ao RGPD no valor 
de 1.000,00 € (mil euros), tendo o Executivo deliberado por unanimidade aceitar a proposta 
apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGULAMENTO DE TABELA DE TAXAS 
Nos termos do art.º 31.º do Decreto – Lei n.º 82/2019 de 27 de junho, que cria o SIAC, o 
Decreto – Lei n.º 313/2003 de 17 de dezembro e a Portaria n.º 421/2004 de 24 de abril, foram 
revogadas, deixando assim de existir as diversas categorias de Canídeos, passando estes 
para uma única categoria a Animais de Companhia, à exceção dos cães perigosos ou 
potencialmente perigosos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Também com o aparecimento de novos serviços que são prestados pelos Serviços 
Administrativos, existe a necessidade de implementar nova tabela para estes serviços. ---------  
Assim sendo, em reunião realizada no dia 11/12/2019 foi apresentada uma nova Tabela de 
Taxas, a qual depois de analisada foi aprovada por unanimidade, sendo a mesma enviada à 
Assembleia de Freguesia para respetiva aprovação. -------------------------------------------------------   
XVII CONGRESSO NACIONAL DA ANAFRE 
Foi deliberado por unanimidade que a Junta de Freguesia irá estar presente no XVII 
Congresso Nacional da ANAFRE, que se realizará de 24 a 25 de janeiro de 2020 na cidade 
de Portimão e no qual se fará representar pela D. Lucrécia de Fátima Teles Rego, Secretária 
do Executivo em representação do mesmo e a Dr.ª Ana Catarina Medeiros Pereira, 1.ª 
Secretária da Assembleia de Freguesia em representação do referido Órgão. ---------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, pelas dezanove 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) 

 
 
 
 

E – mail geral@juntarosario.org 

Home Page: www.juntarosario.org 

www.juntarosario.org 

mailto:geral@juntarosario.org
http://www.juntarosario.org/
http://www.juntarosario.org/

