
  
JUNTA DE FREGUESIA DE LAGOA – NOSSA SENHORA DO ROSARIO 

Rua Dr. José Pereira Botelho, nº 45 
Rosário – 9560 – 097 – Lagoa – S. Miguel 

Contribuinte nº 512 074 305 

 

 
ATA N.º 8/AGOSTO DE 2020 

 
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de 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 agosto 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). ---------------------------------------------------------------------- 
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência recebida que se 
encontra registada sob os números 55 a 59 (cinquenta e cinco a cinquenta e nove). ------------------ 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que se 
encontra registada sob os números 42 a 45 (quarenta e dois a quarenta e cinco). ---------------------- 
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 247 a 318 
(duzentos e quarenta e sete a trezentos e dezoito), no valor total de 155,00 € (cento e cinquenta e 
cinco euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CANÍDEOS: 
Foram emitidas no mês de agosto 34 (trinta e quatro) licenças, com os números 101 a 140 (cento 
e um a cento e quarenta), no valor total de 136,00 € (cento e trinta e seis euros). ---------------------- 
GUIAS DE RECEITA: 
Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de agosto no 
montante global de 12.313,10 €(doze mil trezentos e treze euros e dez cêntimos). --------------------- 
ORDENS DE PAGAMENTO: 
Foram efetuados no mês de agosto os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
quinhentos e dois ao quinhentos e setenta e dois, no montante global de 7.810,03 € (sete mil 
oitocentos e dez euros e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------- 
SALDO DO MÊS: 
O saldo do mês de agosto foi de 4.503,07 € (quatro mil quinhentos e três euros e sete cêntimos).  
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 
Transita para o mês de setembro do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 53.550,11 € 
(cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta euros e onze cêntimos). -------------------------------------- 
DELIBERAÇÕES: 
CONTRATO PROGRAMA COM A SECRETARIA REGIONAL DOS TRANSPORTES E OBRAS 
PÚBLICAS 
Foi deliberado por unanimidade assinar um Contrato Programa com a Secretaria Regional dos 
Transportes e Obras Públicas no valor total de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros), que se 
destinam à realização de obras de reparação nas moradias pertencentes à Junta de Freguesia, 
sendo este contrato liquidado em duas prestações de 6.250,00 € (seis mil duzentos e cinquenta 
euros), a primeira no ano de 2020 e a segunda no ano de 2021. -------------------------------------------- 
REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO 
Foi deliberado por unanimidade conceder um apoio em material de construção civil (cimento e 
areia) no valor de 230,00 € (duzentos e trinta euros) à senhora Ana Patrícia Correia da Costa, 
residente na Rua Direita da Atalhada n.º 71, Rosário – Lagoa, para obras de reparação na 
cozinha e quarto de jantar da sua moradia, sendo a mão-de-obra por conta da própria. -------------- 
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AQUISIÇÃO DE U.P.S 
Foi deliberado por unanimidade adquirir à Empresa TS Informática, Unipessoal, Lda., um U.P.S 
Cyberpower 3000VA/2700W, pelo valor de 613,75 € (seiscentos e treze euros e setenta e cinco 
cêntimos) + IVA, a fim do mesmo estabilizar a corrente elétrica do nosso Servidor para evitar 
avarias no mesmo aquando da ocorrência de picos de energia durante o seu funcionamento. ------ 
REPARAÇÃO DE HABITAÇÃO 
Foi deliberado por unanimidade conceder um apoio em material de construção civil (tintas) no 
valor de 110,00 € (cento e dez euros) à senhora Adriana de Fátima Galego Ventura, residente na 
Rua Manuel Inácio da Mota n.º 19, Rosário – Lagoa, para pintura interior e exterior da sua 
moradia, sendo a mão-de-obra por conta da própria. ------------------------------------------------------------ 
REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO DO CONCELHO DE LAGOA 
Foi deliberado por unanimidade nomear como representante da Junta de Freguesia para a Rede 
Local de Intervenção do Concelho de Lagoa a Secretária do Executivo, Lucrécia de Fátima Teles 
Rego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, pelas vinte e uma 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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_________________________________ 
(Gilberto de Sousa Borges) 
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_________________________________  
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_________________________________ 
(Paulo Miguel Andrade Rego) 
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