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 ATA N.º 6/JUNHO DE 2020 
 

Aos trinta dias do mês de junho 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 junho 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 40 a 47 (quarenta a quarenta e sete). --------------------------   
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que 
se encontra registada sob o número 29 a 34 (vinte e nove a trinta e quatro). ------------------------  
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 137 a 195 
(cento e trinta e sete a cento e noventa e cinco), no valor total de 110,00 € (cento e dez 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CANÍDEOS 
Foram emitidas no mês de junho 22 (vinte e duas) licenças, com os números 44 a 70 
(quarenta e quatro a setenta), no valor total de 88,00 € (oitenta e oito euros). ---------------------- 
GUIAS DE RECEITA E RECEBIMENTOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA  

Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de junho 
no montante global 9.288,58 € (nove mil duzentos e oitenta e oito euros e cinquenta e oito 
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
Foram efectuados no mês de junho os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
trezentos e sessenta e seis ao quatrocentos e trinta e cinco, no montante global de 16.830,63 
€ (dezasseis mil oitocentos e trinta euros e sessenta e três cêntimos). -------------------------------- 
SALDO DO MÊS 
O saldo do mês de junho foi de -7.542,05 € (sete mil quinhentos e quarenta e dois euros e 
cinco cêntimos negativos). -----------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 
Transita para o mês de julho do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 36.211,87 € (trinta e 
seis mil oitocentos e onze euros e oitenta e sete cêntimos). ---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÕES 
ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, 
AMBIENTE E TURISMO E A JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO 
Foi deliberado por unanimidade assinar o Acordo de Colaboração entre esta Junta de 
Freguesia e a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo no valor de 2.900,00 € 
(dois mil e novecentos euros), os quais se destinam à limpeza, manutenção e desobstrução 
de linhas de água afluentes a zonas urbanas, desenvolvimento de ações de sensibilização 
ambiental e recolha de resíduos abandonados em espaços públicos. --------------------------------- 
 
 
 

 

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 

LIQUIDAÇÃO DE HERANÇA VAGA EM BENEFÍCIO DO ESTADO – NOMEAÇÃO DO 
PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA COMO FIEL DEPOSITÁRIO 
Tendo a Junta de Freguesia sido notificada pelo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores 
através do despacho do Senhor Juiz Renato Grazina no Processo n.º 170/20.1T8PDL de 
04/06/2020, o qual nomeia como Fiel Depositário o Presidente da Junta de Freguesia de 
Nossa Senhora do Rosário – Lagoa para administrar o imóvel localizado na Rua da Cruzinha 
n.º 27, na freguesia do Rosário, que era pertença da falecida Maria da Conceição Viana 
Machado e Outro, após análise e aconselhamento de um Jurista e dado que esta situação 
acarreta encargos para a Junta de Freguesia, o Executivo deliberou por unanimidade, 
solicitar a escusa/remoção do cargo de fiel depositário do Presidente e enviar o assunto 
à Assembleia de Freguesia a fim da mesma dar o seu parecer para posteriormente enviar ao 
Tribunal a decisão tomada por aquele Órgão. ---------------------------------------------------------------- 
2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2020 
Foi aprovado por unanimidade a 2.ª Revisão Orçamental do ano de 2020 no valor total de 
2.900,00 € (dois mil e novecentos euros), valor que diz respeito ao Acordo de Colaboração 
assinado entre a Junta de Freguesia e a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, 
o qual se destina à limpeza, manutenção e desobstrução da linhas de água afluentes a zonas 
urbanas (Ribeira dos Arrudas), assim como o desenvolvimento de ações de sensibilização 
ambiental e recolha de resíduos abandonados em espaços públicos. --------------------------------- 
REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO 
Foi presente à reunião o problema existente na moradia sita à Rua Nossa Senhora das 
Necessidades n.º 18 – Atalhada que é propriedade da Junta de Freguesia, a qual necessita 
fazer uma intervenção no seu telhado devidos a uma das traves estar partida e também a 
telha estar a infiltrar água quando chove. Assim sendo, o Executivo deliberou por 
unanimidade pedir orçamento a três empresas de construção civil para posteriormente 
adjudicar a obra e também solicitar à Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas 
um apoio financeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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