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ATA N.º 9/SETEMBRO DE 2020 

 
Aos trinta dias do mês de setembro 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 setembro 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 60 a 75 (sessenta a setenta e cinco). -------------------------------- 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que se 
encontra registada sob os números 46 a 51 (quarenta e seis a cinquenta e um). ----------------------- 
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 319 a 360 
(trezentos e dezanove a trezentos e sessenta), no valor total de 100,00 € (cem euros). -------------- 
CANÍDEOS: 
Foram emitidas no mês de setembro 12 (doze) licenças, com os números 142 a 155 (cento e 
quarenta e dois a cento e cinquenta e cinco), no valor total de 60,00 € (sessenta euros). ------------ 
CERTIFICAÇÕES: 
Foram registadas no mês de setembro 7 (sete) certificações, no valor total de 70,00 € (setenta 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GUIAS DE RECEITA: 
Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de setembro 
no montante global de 10.047,84 €(dez mil e quarenta e sete e oitenta e quatro cêntimos). --------- 
ORDENS DE PAGAMENTO: 
Foram efetuados no mês de setembro os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
quinhentos e setenta e três ao seiscentos e trinta, no montante global de 10.483,71 € (dez mil 
quatrocentos e oitenta e três euros e setenta e um cêntimos). ------------------------------------------------ 
SALDO DO MÊS: 
O saldo do mês de setembro foi de - 435,87 € (quatrocentos e trinta e cinco euros e oitenta e sete 
cêntimos negativos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 
Transita para o mês de outubro do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 53.114,24 € 
(cinquenta e três mil cento e catorze euros e vinte e quatro cêntimos). ------------------------------------ 
DELIBERAÇÕES: 
LIMPEZA DA RIBEIRA DOS ARRUDAS 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Empresa Jardineiros Lagoenses Unipessoal, Lda., 
pelo valor de 2.445,00 € (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco euros) + IVA, a limpeza da 
Ribeira dos Arrudas em toda a sua extensão, desde o local das Terras de Dentro até à Relvinha, 
junto à foz do mar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Empresa Isaluminios, Lda., pelo valor de 172,37 € 
(cento e setenta e dois euros e trinta e sete cêntimos) + IVA, a reparação das três varandas do 
edifício sede da Junta de Freguesia, em virtude das mesmas se encontrarem em avançado 
estado de degradação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BRASÃO DA FREGUESIA 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Cerâmica Vieira, pelo valor de 280,00 € (duzentos e 
oitenta euros) + IVA, a construção de um painel em cerâmica com o brasão da freguesia, a fim de 
ser colocado na fachada do edifício sede para substituir o que lá está em avançado estado de 
degradação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Granzina no Processo n.º 170/20.1T8PDL de 
04/06/2020, o qual nomeava 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 e 
após ter sido solicitado a escusa/remoção do cargo de Fiel Depositário a Junta de Freguesia foi 
notificada pelo Tribunal que a referida solicitação tinha sido concedida, ficando a aguardar a 
respetiva notificação para a entrega das chaves da habitação que estão em nosso poder. ---------- 
3.ª REVISÃO ORÇAMENTAL 
Foi aprovado por unanimidade a 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2020 no valor total de 
6.250,00 € (seis mil duzentos e cinquenta euros), valor que diz respeito ao Acordo de 
Colaboração assinado entre esta Junta de Freguesia e a Secretaria Regional de Transportes e 
Obras Públicas, o qual se destina à reparação da moradia pertencente a esta Junta de Freguesia 
situada na Rua Nossa Senhora das Necessidades n.º 18, lugar da Atalhada. ---------------------------- 
REPARAÇÃO DE MORADIA DA JUNTA DE FREGUESIA 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Empresa Flávia Coelho, Unipessoal, Lda., pelo valor 
de 2.600,00 € (dois mil e seiscentos euros) + IVA, a reparação da moradia desta Junta de 
Freguesia, sita à Rua Calhau D’ Areia n.º 23-A, a qual consta de pintura geral exterior, reparação 
do telhado e colocação de estendal na fachada do edifício. --------------------------------------------------- 
PROCESSO DA INQUILINA SUSANA MARGARIDA TAVARES FERNANDES  
Foi esta Junta de Freguesia informada pelo Tribunal Judicial da Comarca dos Açores – Juízo 
Local Cível de Ponta Delgada – Juiz 2, que a ação movida por esta Junta contra a Inquilina 
Susana Margarida Tavares Fernandes foi julgada procedente e condenou a Ré a despejar o 
prédio e pagar as rendas em atraso. --------------------------------------------------------------------------------- 
Assim sendo, tem esta Junta de Freguesia de aguardar o prazo de 30 dias para que a Inquilina 
proceda à entrega das chaves da casa, caso isto não se verifique terá de avançar com um 
mandato de despejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 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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O Presidente 
 

_________________________________ 
(Gilberto de Sousa Borges) 

 
 

A Secretária 
 

_________________________________  
(Lucrécia de Fátima Teles Rego) 

 
 

O Tesoureiro 
 

_________________________________ 
(Paulo Miguel Andrade Rego) 
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