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 ATA N.º 1/JANEIRO DE 2020 
 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, pelas vinte horas, realizou-se 
no edifício sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, a reunião ordinária 
respeitante ao mês de janeiro do ano dois mil e vinte, 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 1 a 16 (um a dezasseis). ----------------------------------------   
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob os números 1 a 13 (um a treze). ----------------------------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 1 a 28 (um 
a vinte e oito), no valor total de 62,50 € (sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ---------- 
CANÍDEOS 
Foram emitidas no mês de janeiro 10 (dez) licenças, com os números 1 a 14 (um a catorze), 
no valor total de 50,00 € (cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICAÇÕES 
Foram registadas 3 (três) 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 janeiro 
no montante global 28.169,40 € (vinte e oito mil cento e sessenta e nove euros e quarenta 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efectuados no mês de janeiro os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
um ao cinquenta, no montante global de 8.568,94 € (oito mil quinhentos e sessenta e oito 
euros e noventa e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------- 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de janeiro foi de 19.600,46 € (dezanove mil e seiscentos euros e quarenta e 
seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de fevereiro do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 50.135,90 € 
(cinquenta mil cento e trinta e cinco euros e noventa cêntimos). ---------------------------------------- 
DELIBERAÇÕES 
PROTOCOLO COM INSTITUIÇÕES 
Em reunião realizada no dia 10 de janeiro de 2020 foi deliberado por unanimidade celebrar 
Protocolos de Apoio Financeiro com as seguintes Instituições da freguesia, conforme está 
estipulado nas alíneas b) e c) do art.º 2.º do Regulamento de Apoios a Instituições em vigor 
nesta Junta de Freguesia: Clube Operário Desportivo no valor de 900,00 € (novecentos 
euros); Sociedade Filarmónica Lira do Rosário no valor de 1.400,00 € (mil e quatrocentos 
euros) e Escola Básica Integrada de Lagoa no valor de 900,00 € (novecentos euros). ----------- 
 
 
 

 

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 

REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA 
Em reunião realizada no dia 16 de janeiro de 2020, o Executivo deliberou por unanimidade 
adjudicar à Empreiteira de Construção Civil Flávia Coelho, Unipessoal, Lda., contribuinte n.º 
515682055, pelo valor de 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros) com IVA incluído, a obra 
de remodelação do quarto de banho da moradia sita à Rua Dr. José Pereira Botelho n.º 37, 
Rosário – Lagoa, pertencente à Senhora Maria Eduarda Tavares Cabral, à qual foi concedido 
um apoio pela Direção Regional da Habitação no âmbito da Estratégia Regional de Combate 
à Pobreza e Exclusão Social. ------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO 
Em virtude de ter falecido o Senhor Eduardo Manuel Borges Ferreira, inquilino da moradia sita 
à Rua da Fábrica n.º 37, a qual é propriedade da Junta de Freguesia, o Executivo em reunião 
de 22 de janeiro de 2020 deliberou por unanimidade fazer um contrato de arrendamento pelo 
período de dois anos com o Senhor Nuno Filipe Bento Ferreira, contribuinte n.º 269546880 
(filho do falecido inquilino), uma vez que o mesmo já se encontrava a residir naquela 
habitação aquando do falecimento de seu pai. --------------------------------------------------------------- 
REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA 
Em reunião realizada no dia 31 de janeiro de 2020, o Executivo deliberou por unanimidade 
adjudicar à Empreiteira de Construção Civil Flávia Coelho, Unipessoal, Lda., contribuinte n.º 
515682055, pelo valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) com IVA incluído, a obra 
de remodelação do quarto de banho da moradia sita à Rua de S. José n.º 7-A, Rosário – 
Lagoa, pertencente à Senhora Maria Manuela Barbosa Medeiros, à qual foi concedido um 
apoio pela Direção Regional da Habitação no âmbito da Estratégia Regional de Combate à 
Pobreza e Exclusão Social. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
SERRALHARIA LAGOENSE, LDA. 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Empresa Serralharia Lagoense, Lda., pelo valor 
de 282,00 € (duzentos e oitenta e dois euros) + IVA, a construção e colocação de dois 
corrimões em inox para serem colocados na escadaria de acesso à sede do Clube Operário 
Desportivo, para que as crianças e adultos tenham maior segurança no acesso às 
instalações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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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