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 ATA N.º 2/FEVEREIRO DE 2020 
 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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 17 a 28 (dezassete a vinte e oito). ---------------------------   
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob os números 14 a 23 (catorze a vinte e três). -------------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 29 a 59 
(vinte e nove a cinquenta e nove), no valor total de 66,00 € (sessenta e seis euros). ------------- 
CANÍDEOS 
Foram emitidas no mês de fevereiro 11 (onze) licenças, com os números 16 a 29 (dezasseis a 
vinte e nove), no valor total de 62,00 € (sessenta e dois euros). ---------------------------------------- 
CERTIFICAÇÕES 
Foram registadas 2 (duas) certificações no valor total de 10,00 € (dez euros). ---------------------- 
GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de 
fevereiro no montante global 5.882,05 € (cinco mil oitocentos e oitenta e dois euros e cinco 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efectuados no mês de fevereiro os pagamentos constantes no livro de caixa, do 
número cinquenta e um ao cento e trinta e nove, no montante global de 17.670,31 € 
(dezassete mil seiscentos e setenta euros e trinta e um cêntimos). ------------------------------------ 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de fevereiro foi de -11.788,25 € (onze mil setecentos e oitenta e oito euros e 
vinte e cinco cêntimos negativos). -------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de março do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 37.000,61 € (trinta 
e sete mil euros e sessenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÕES 
CORSO DE CARNAVAL – FESTA DA MALASSADA 
Foi deliberado por unanimidade realizar o Corso de Carnaval e a Festa da Malassada no dia 
23/02/2020, tendo para o efeito sido solicitado a colaboração de todas as Instituições da 
Freguesia para participarem no referido evento. ------------------------------------------------------------- 
Para serem distribuídas as malassadas aos participantes e demais pessoas que vão estar 
presentes no evento foi deliberado consultar empresas da especialidade para o fornecimento 
de 900 malassadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Após terem sido efetuadas consultas a duas empresas da especialidade, o Executivo 
deliberou por unanimidade adjudicar à empresa de Panificação – Padaria Maria Deolinda 
Coelho Raposo da Ponte, contribuinte n.º 192240692, a confeção de 900 malassadas pelo 
preço unitário de 0,45 € (quarenta e cinco cêntimos) + IVA, para serem distribuídas pela 
população durante a Festa de Carnaval que se vai realizar no dia 23/02/2020 na Praça do 
Rosário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SOCIEDADE FILARMÓNICA LIRA DO ROSÁRIO 
Foi deliberado por unanimidade conceder um apoio financeiro no valor de 700,00 € 
(setecentos euros) à Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, destinados à aquisição de 250 
livros comemorativos do 100.º aniversário daquela Instituição, o qual se comemora no dia 20 
de abril de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE LAGOA 
Foi deliberado por unanimidade oferecer uma passagem aérea PDL/FUN/PDL, no valor de 
120,00 € (cento e vinte euros), destinada a apoiar o Projeto dos Finalistas do 12.º ano (Turma 
F) do Curso de Turismo Ambiental e Rural que vão efetuar uma viagem de estudo à Ilha da 
Madeira no mês de maio de 2020. ------------------------------------------------------------------------------- 
MARCHA AMIGOS DO ROSÁRIO 
Foi deliberado por unanimidade conceder à Marcha Amigos do Rosário um apoio em material 
(tecidos) no valor de 900,00 € (novecentos euros), destinados à confeção do vestuário a 
utilizar aquando da sua participação nas Marchas de Santo António na cidade de Lagoa, uma 
vez que a mesma irá representar a nossa freguesia naquele evento, ficando como 
contrapartida a sua participação no desfile que será feito na freguesia do Rosário no mês de 
julho de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AÇÃO DE DESPEJO 
Foi deliberado por unanimidade contratar a empresa de Advogados PMA – Ponte, Medeiros & 
Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L., a fim da mesma mover uma ação de 
despejo em Tribunal contra a Senhora Susana Margarida Tavares Fernandes, moradora na 
Rua Dr. José Pereira Botelho n.º 3, Rosário – Lagoa, cuja moradia é pertença da Junta de 
Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, em virtude da mesma ter deixado de residir naquela 
moradia e estar com as rendas em atraso há mais de 5 meses, deixando assim deste modo 
de cumprir o que está estipulado no contrato de arrendamento. ---------------------------------------- 
GRUPO DE CANTARES TRADICIONAIS DE SANTA CRUZ 
Foi deliberado por unanimidade conceder uma oferta de 2 passagens aéreas PDL/LIS/PDL no 
valor de 134,00 € (cento e trinta e quatro euros) cada ao Grupo de Cantares Tradicionais de 
Santa Cruz para a sua deslocação ao Algarve, a fim de representar a cidade de Lagoa nas 
Festas do Divino Espirito Santo que se vão realizar no mês de maio de 2020. ---------------------- 
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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