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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

ATA N.º 7/JULHO DE 2020
Aos trinta e um dias do mês de julho 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 julho 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 48 a 54 (quarenta e oito a cinquenta e quatro). -------------CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA:
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que
se encontra registada sob o número 35 a 41 (trinta e cinco a quarenta e um). ---------------------ATESTADOS:
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 197 a 246
(cento e noventa e sete a duzentos e quarenta e seis), no valor total de 112,50 € (cento e
doze euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------CANÍDEOS
Foram emitidas no mês de julho 22 (vinte e duas) licenças, com os números 71 a 100 (setenta
e um a cem), no valor total de 88,00 € (oitenta e oito euros). --------------------------------------------CERTIFICAÇÕES
Foi registada uma certificação no valor 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 julho no
montante global 24.947,71 € (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e sete euros e setenta
e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDENS DE PAGAMENTO E ENTREGAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Foram efectuados no mês de julho os pagamentos constantes no livro de caixa, do número
quatrocentos e trinta e seis ao quinhentos e um, no montante global de 12.112,54 € (doze mil
cento e doze euros e cinquenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------SALDO DO MÊS
O saldo do mês de julho foi de 12.835,17 € (doze mil oitocentos e trinta e cinco euros e
dezassete cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
Transita para o mês de agosto do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 49.047,04 €
(quarenta e nove mil, quarenta e sete euros e quatro cêntimos). ---------------------------------------DELIBERAÇÕES
REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO
Após ter sido feita análise aos orçamentos apresentados pelos Empreiteiros Flávia Coelho
Unipessoal, Lda. e João Fernando Rego Rocha, foi deliberado por unanimidade adjudicar a
obra de reparação da moradia sita à Rua Nossa Senhora das Necessidades n.º 18 – Atalhada
ao Empreiteiro de construção civil João Fernando Rego Rocha, pelo valor de 4.100,00 €
(quatro mil e cem euros) + IVA, a qual inclui a substituição de uma trave, do forro de madeira
e barrotes necessários, assim como de toda a telha existente, tendo a obra um prazo de
execução de 90 dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------Telef. 296 916 187/8 – Fax 296 912 811
E – mail geral@juntarosario.org
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REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO
Foi deliberado por unanimidade conceder um apoio em material de construção civil (cimento,
brita e areia) à Senhora Lúcia de Fátima Rebelo Machado, para reparação da sua moradia
sita à Rua Direita da Atalhada n.º 116, freguesia do Rosário, sendo a mão-de-obra por conta
da própria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM A GLOBALEDA
Foi deliberado por unanimidade renovar por mais um ano, a partir do dia 09/08/2020, o
contrato existente com a GLOBALEDA respeitante ao serviço de Business Mail Small, pelo
valor total de 51,00 € (cinquenta e um euros) por ano. ----------------------------------------------------ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
Foi aprovado por unanimidade a alteração n.º 4 ao orçamento de 2020, a qual reforça as
rubricas 04.07.01.24 com mais 500,00 € (quinhentos euros) e a rubrica 06.02.03.04 com mais
200,00 € (duzentos euros) para fazer face ao aumento de despesas previstas até fim do ano,
sendo estes valores deduzidos da rubrica 02.02.25 – Outros Serviços. ------------------------------ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTA DELGADA
Foi deliberado por unanimidade conceder um apoio financeiro extraordinário no valor de
500,00 € (quinhentos euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta
Delgada para fazer face às despesas com a aquisição e manutenção das suas viaturas, uma
vez que aquela Instituição dá apoio à população da freguesia ao longo do ano. -------------------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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