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 ATA N.º 3/MARÇO DE 2020 
 

Aos trinta e um dias do mês de março 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 março 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 29 a 37 (vinte e nove a trinta e sete). ------------------------   
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob o número 25 (vinte e cinco). ----------------------------------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 60 a 71 
(sessenta a setenta e um), no valor total de 27,50 € (vinte e sete euros e cinquenta cêntimos).  
CANÍDEOS 
Foram emitidas no mês de março 2 (duas) licenças, com os números 30 e 31 (trinta e trinta e 
um), no valor total de 8,00 € (oito euros). ---------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICAÇÕES 
Foi registada 1 (uma) certificação, isenta de emolumentos. ---------------------------------------------- 
GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de março 
no montante global 5.612,19 € (cinco mil seiscentos e doze euros e dezanove cêntimos). ------ 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efectuados no mês de março os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
cento e quarenta ao cento e noventa e nove, no montante global de 8.952,75 € (oito mil 
novecentos e cinquenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos). ------------------------------------- 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de março foi de -3.340,56 € (três mil trezentos e quarenta euros e cinquenta e 
seis cêntimos negativos). -------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de abril do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 35.007,09 € (trinta e 
cinco mil e sete euros e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÕES 
COMEMORAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA 
No dia 5 de abril do corrente ano a Junta de Freguesia comemora o seu 427.º aniversário, 
como nos anos anteriores estavam previstas diversas atividades direcionadas a jovens e 
idosos da freguesia, no entanto todas as atividades estavam dependentes da situação em 
que se encontrava o surto da epidemia do Coronavírus – COVID-19 que poderá afetar parte 
da população, principalmente a mais idosa. Assim sendo, o Executivo da Junta de Freguesia, 
após ter ponderado, deliberou por unanimidade não efetuar qualquer atividade a fim de evitar 
colocar em risco de contaminação as pessoas que viessem a participar nos eventos. ------------ 
 
 

 

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 

 
PLANO DE CONTIGÊNCIA 
Foi presente à reunião do dia 5 de março o Plano de Contingência elaborado pela Junta de 
Freguesia para vigorar nos serviços durante o período que perdurar o atual surto de doença 
Coronavírus (COVIF-19), tem do mesmo sido aprovado por unanimidade. -------------------------- 
CÓDIGO DE CONDUTA 
Em reunião realizada no dia 5 de março foi aprovado por unanimidade o Código de Conduta 
elaborado pela Junta de Freguesia para ser aprovado em Assembleia de Freguesia e entrar 
em vigor após a sua publicação no Diário da República, dando desta forma cumprimento ao 
que foi estipulado pelo Decreto-Lei n.º 52/2019 de 31 de julho, o qual estabelece no seu art.º 
19.º que as Entidades Públicas abrangidas pelo diploma devem aprovar os seus Códigos de 
Conduta e publicar no Diário da República. ------------------------------------------------------------------- 
REPARAÇÃO DE MORADIA 
Em reunião de 12 de março foi aprovado por unanimidade adjudicar a obra de reparação da 
moradia sita à Rua Nossa Senhora das Necessidades n.º 18, lugar da Atalhada, que é 
propriedade da Junta de Freguesia, pelo valor de 400,00 € (quatrocentos euros) + IVA à 
Empreiteira Flávia Raquel Pacheco Coelho, contribuinte n.º 515 682 055, com sede em Santa 
Cruz – Lagoa, uma vez que foi aquela que apresentou melhor preço e disponibilidade para 
executar a obra o mais breve possível. ------------------------------------------------------------------------- 
REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA 
Em reunião realizada no dia 12 de março, o Executivo deliberou por unanimidade adjudicar à 
Empreiteira de Construção Civil Flávia Coelho Unipessoal, Lda., Contribuinte n.º 515 682 055, 
pelo valor de 1.800,00 € (mil e oitocentos euros) + IVA, a obra de remodelação do quarto e 
escadaria interior da moradia sita à Rua Nossa Senhora das Necessidades n.º 19, lugar da 
Atalhada, pertencente à Senhora Maria do Carmo Borges Reis, à qual foi concedido um apoio 
pela Direção Regional da Habitação no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza 
e Exclusão Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2019 
Foram submetidos a aprovação do Órgão Executivo os documentos de prestação de contas 
do ano de dois mil e dezanove, nomeadamente, Controlo Orçamental de Despesa, Controlo 
Orçamental de Receita, Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos, Fluxos de 
Caixa, Contas de Ordem, Operações de Tesouraria, Modificações do Orçamento de Receita e 
Despesa, Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos, Transferências e Subsídios, 
Caracterização da Entidade, Relatório de Gestão, Resumo Diário de Tesouraria, Outras 
Dividas a Terceiros, Empréstimos, Síntese das Reconciliações Bancárias e Relação Nominal 
dos Responsáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estes mapas foram presentes a esta reunião, foram assinados pelos membros do Executivo, 
encontram-se integralmente elaborados e devidamente arquivados, estando disponíveis para 
consulta quando tal for solicitado. -------------------------------------------------------------------------------- 
Os documentos de prestação de contas apresentam na receita a soma total de 202.162,04 € 
(duzentos e dois mil, cento e sessenta e dois euros e quatro cêntimos), sendo 30.150,91 € 
(trinta mil cento e cinquenta euros e noventa e um cêntimos) de saldo de gerência do ano 
anterior, 165.680,16 € (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta euros e dezasseis 
cêntimos) de execução orçamental e 6.330,97 € (seis mil trezentos e trinta euros e noventa e 
sete cêntimos) de operações de tesouraria. ------------------------------------------------------------------- 
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A despesa soma um total de 202.162,04 € (duzentos e dois mil, cento e sessenta e dois euros 
e quatro cêntimos), sendo 165.295,58 € (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa e 
cinco euros e cinquenta e oito cêntimos) de despesas orçamentais e 6.331,02 € (seis mil, 
trezentos e trinta e um euros e dois cêntimos) de operações de tesouraria, transitando para a 
gerência seguinte um saldo no montante de 30.184,10 € (trinta mil, cento e oitenta e quatro 
euros e dez cêntimos) de execução orçamental e 351,34 € (trezentos e cinquenta e um euros 
e trinta e quatro cêntimos) de operações de tesouraria. --------------------------------------------------- 
1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2020 
Foi aprovado por unanimidade em reunião realizada em 18/03/2020 a 1.ª Revisão Orçamental 
de 2020 no valor total de 33.772,10 € (trinta e três mil, setecentos e setenta e dois euros e 
dez cêntimos), sendo que 30.184,10 € (trinta mil cento e oitenta e quatro euros e dez 
cêntimos) dizem respeito ao saldo da gerência do ano de 2019, 3.538,00 € (três mil 
quinhentos e trinta e oito euros) são respeitantes ao aumento verificado no Fundo de 
Financiamento de Freguesia (Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013) e 50,00 € (cinquenta euros) 
da cobrança de Outras Receitas Correntes – Diversas, sendo feita a derrama pelas seguintes 
rubricas orçamentais da despesa: 

 

RUBRICA DESIGNAÇÃO VALOR 

 Despesas Correntes:  

02.01.06 Alimentação – Géneros p/confecionar 3.000,00 € 

02.02.03.02 Conservação de Bens – Outros (Imóveis) 2.000,00 € 

02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 4.500,00 € 

02.02.25 Outros Serviços (Festividades da Autarquia) 17.072,10 € 

 Despesas de Capital:  

07.01.02.03 Reparação e Beneficiação 4.000,00 € 

07.01.09 Equipamento Administrativo 3.200,00 € 

 TOTAL: 33.772,10 € 

 
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
Foi apresentado na reunião o Regulamento Geral de Proteção de Dados a aplicar nesta Junta 
de Freguesia que foi elaborado pela Empresa Globalsoft, que depois de analisado pelo 
Executivo foi aprovado por unanimidade, sendo o mesmo enviado para a Assembleia de 
Freguesia para respetiva aprovação e posterior aplicação, conforme está estipulado da Lei 
em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROTOCOLO DE APOIO A INSTITUIÇÕES 
Em reunião realizada no dia 5 de março 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: Centro Sócio – Cultural de S. Pedro – Lagoa (900,00 €); Centro 
Social de Nossa Senhora do Rosário (900,00 €) e Centro Social e Cultural da Atalhada 
(900,00 €). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------- 
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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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