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 ATA N.º 5/MAIO DE 2020 
 

Aos trinta dias do mês de maio do ano dois mil e vinte, pelas dezoito horas, realizou-se no 
edifício sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Rosário, a reunião ordinária 
respeitante ao mês de maio 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 39 (trinta e nove). ----------------------------------------------------   
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob o número 28 (vinte e oito). ------------------------------------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 81 a 136 
(oitenta e um a cento e trinta e seis), no valor total de 132,50 € (cento e trinta 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 maio no 
montante global 6.326,42 € (seis mil trezentos e vinte e seis euros e quarenta e dois 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efectuados no mês de maio os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
duzentos e setenta e oito ao trezentos e sessenta e cinco, no montante global de 13.446,48 € 
(treze mil quatrocentos e quarenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos). ----------------------- 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de maio foi de -7.120,06 € (sete mil cento e vinte euros e seis cêntimos 
negativos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de junho do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 43.753,92 € 
(quarenta e três mil setecentos e cinquenta e três euros e noventa e dois 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: Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário (2.500,00 €) e Paróquia de Nossa Senhora das Necessidades (1.000,00 
€). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPARAÇÃO DE MORADIA 
Foi deliberado por unanimidade apoiar com material de construção civil (baldes de tinta) à 
Senhora Maria Ernestina Medeiros Reis, moradora na Rua Agente Técnico João Mota Amaral 
n.º 22, Rosário – Lagoa, para pintura interior e exterior da sua moradia que estava degradada 
e sofreu obras de reparação, sendo a mão-de-obra por conta própria. -------------------------------- 
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LIMPEZA DA RIBEIRA DOS ARRUDAS 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à empresa Jardineiros Lagoenses, contribuinte n.º 
512083053, pelo valor de 740,00 € (setecentos e quarenta euros) + IVA, a limpeza da Ribeira 
dos Arrudas no troço compreendido entre as Terras de Dentro e a foz da Ribeira junto ao mar. 
REPARAÇÃO DE MORADIA 
Foi deliberado por unanimidade apoiar a Senhora Ana Cristina Bizarro Ponte, moradora no 
Bairro de S. Pedro n.º 48, Rosário – Lagoa, com material de construção civil (portas pré – 
fabricadas para interior) para colocar na sua moradia, a qual sofreu reparações em virtude de 
se encontrar degradada e sem condições de habitabilidade, sendo a mão-de-obra por conta 
da proprietária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FESTA DA CARIDADE 
Foi deliberado por unanimidade apoiar a Paróquia do Rosário na aquisição de bens 
alimentares (carne, pão e massa) para serem distribuídos aos idosos e famílias carenciadas 
da freguesia na data em que se deveria comemorar as festividades. ---------------------------------- 
APOIO PARA EDIÇÃO DE LIVRO 
Tendo o escritor Júlio Oliveira solicitado a esta Junta de Freguesia um apoio financeiro para a 
edição do seu novo livro relacionado com o Clero da Lagoa, o Executivo deliberou por 
unanimidade não apoiar esta iniciativa em virtude do período conturbado que estamos a 
passar devido à pandemia COVID-19, uma vez que foram canceladas todas as atividades 
lúdicas e culturais para o ano de 2020, sendo as respetivas verbas direcionadas para ajuda 
das famílias carenciadas e para a prevenção da mitigação da referida pandemia. ----------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, pelas vinte 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) 
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