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 ATA N.º 4/ABRIL DE 2020 
 

Aos trinta dias do mês de abril 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 abril 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 o número 38 (trinta e oito). ------------------------------------------------------   
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob os números 26 e 27 (vinte e seis e vinte e sete). -------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 72 a 80 
(setenta e dois a oitenta), no valor total de 22,50 € (vinte e dois euros e cinquenta cêntimos). - 
GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de abril no 
montante global 25.713,99 € (vinte e cinco mil, setecentos e treze euros e noventa e nove 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efectuados no mês de abril os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
duzentos e oito ao duzentos e setenta e sete, no montante global de 9.847,10 € (nove mil 
oitocentos e quarenta e sete e dez cêntimos). ---------------------------------------------------------------- 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de abril foi de 15.866,89 € (quinze mil oitocentos e sessenta e seis euros e 
oitenta e nove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de maio do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 50.873,98 € 
(cinquenta mil oitocentos e setenta e três euros e noventa e oito cêntimos). ------------------------ 
DELIBERAÇÕES 
PROTOCOLO DE APOIO A INSTITUIÇÕES 
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: Orfeão de Nossa 
Senhora do Rosário (500,00 €); Associação Musical de Lagoa (500,00 €); Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada (500,00 €); Grupo Folclórico “O 
Grujola” (500,00 €); Associação Atalhada Futebol Clube (500,00 €); Associação Juvenil do 
Clube Operário Desportivo (500,00 €); Clube Náutico de Lagoa (500,00 €); Clube de Ténis de 
Lagoa (300,00 €); Clube de Judo da Lagoa (300,00 €); Clube de Pesca Desportiva de Lagoa 
(300,00 €); Clube Desportivo Operário (300,00 €) e Instituto Cultural Padre João José Tavares 
(300,00 €). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FESTIVIDADES DE VERÃO 
Devido à situação que se vive atualmente na nossa Região e visando a contenção e 
mitigação da pandemia mundial COVID – 19, foi deliberado por unanimidade que durante o 
ano de 2020 não fossem realizadas as Festividades de Verão que habitualmente são 
organizadas pela Junta de Freguesia e que parte desta verba fosse canalizada para aquisição 
de bens alimentares para distribuir a famílias carenciadas e para pequenas obras a fazer em 
habitações degradadas da freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
Foi deliberado por unanimidade que a partir do mês de maio seja reaberto o atendimento ao 
público com as devidas restrições, sendo atendida apenas uma pessoa de cada vez, sendo 
para o efeito criada uma zona de proteção entre o público e os funcionários através de um 
vidro acrílico para segurança de todos. ------------------------------------------------------------------------- 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

