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ATA N.º 11/NOVEMBRO DE 2020 

 
Aos trinta dias do mês de novembro 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 novembro 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 95 a 127 (noventa e cinco ao cento e vinte e sete). -------------- 
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA: 
Foi submetida à reunião, para conhecimento dos membros, a correspondência expedida que se 
encontra registada sob os números 58 a 80 (cinquenta e oito a oitenta). ---------------------------------- 
ATESTADOS: 
Foram emitidos diversos atestados, que se encontram registados sob os números 403 a 448 
(quatrocentos e três a quatrocentos e quarenta e oito), no valor total de 97,50 € (noventa e sete 
euros e cinquenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
CANÍDEOS: 
Foram emitidas no mês de novembro 6 (seis) licenças, com os números 166 a 171 (cento e 
sessenta e seis a cento e setenta e um), no valor total de 24,00 € (vinte e quatro euros). ------------ 
CERTIFICAÇÕES: 
Foram registadas no mês de novembro 2 (duas) certificações, no valor total de 20,00 € (vinte 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GUIAS DE RECEITA: 
Deu entrada, conforme registado no livro de caixa, ordens de recebimento no mês de novembro 
no montante global de 5.940,28 €(cinco mil novecentos e quarenta euros e vinte e oito cêntimos).  
ORDENS DE PAGAMENTO: 
Foram efetuados no mês de novembro os pagamentos constantes no livro de caixa, do número 
seiscentos e noventa e seis ao setecentos e sessenta, no montante global de 21.426,17 € (vinte e 
um mil quatrocentos e vinte e seis euros e dezassete cêntimos). -------------------------------------------- 
SALDO DO MÊS: 
O saldo do mês de novembro foi de - 15.305,89 € (quinze mil trezentos e cinco euros e oitenta e 
nove cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: 
Transita para o mês de dezembro do ano dois mil e vinte um saldo no valor de 43.385,56 € 
(cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e um euros e quarenta e cinco cêntimos). ----------------- 
DELIBERAÇÕES: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
Foi deliberado por unanimidade adquirir à Empresa José Vieira – Montagens Elétricas, 900 
metros de Tubo Luminoso BF 2 vias 36 Led/m Led36-Y50 pelo valor de 3,78 € (três euros e 
setenta e oito cêntimos) + IVA por metro e 80 ligadores para Tubo Luminoso no valor de 4,24 € 
(quatro euros e vinte e quatro cêntimos) + IVA, para substituição dos que se encontram nos 
desenhos de iluminação de Natal que estão avariados e sem condições de utilização. --------------- 
ILUMINAÇÃO DE NATAL 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar à Empresa José Vieira – Montagens Elétricas, pelo 
valor de 4.150,00 € (quatro mil cento e cinquenta euros) + IVA, a montagem, manutenção e 
desmontagem da iluminação de natal de 2020, a qual engloba a mão-de-obra, o fornecimento de 
cabos de alimentação e o quadro elétrico para a referida montagem. -------------------------------------- 
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O trabalho a realizar abrange a Rua 25 de Abril, Rua Agente Técnico João Mota Amaral (Sul), 
Rua Dr. José Pereira Botelho, Rua Padre Mariano Furtado Mendonça, Rua Dr. Herculano Amorim 
Ferreira, fachada da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, fachada da Igreja Nossa Senhora das 
Necessidades – Atalhada e fachada do edifício da Junta de Freguesia. -----------------------------------    
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 
Foi deliberado por unanimidade adquirir à Empresa José Vieira – Montagens Elétricas, 400 
metros de Tubo Luminoso BF 2 vias 36 Led/m Led36-Y50 pelo valor de 3,78 € (três euros e 
setenta e oito cêntimos) + IVA por metro e 20 sanefas Led’s Prolon Azul RNL2CW100BL pelo 
valor de 31,80 € (trinta e um euros e oitenta cêntimos) + IVA cada, para reparação da iluminação 
de Natal a instalar na Praça do Rosário e nas duas Igrejas da Freguesia. -------------------------------- 
REPARAÇÃO DE MORADIA 
Foi deliberado por unanimidade adjudicar ao Empreiteiro de Construção Civil “Construções de 
Edifícios – João Fernando Rego Rocha”, contribuinte n.º 154301752, pelo valor de 1.190,00 € (mil 
cento e noventa euros) + IVA, a reparação do quarto de banho da moradia sita à Rua Nossa 
Senhora das Necessidade n.º 18 – Atalhada, a qual é propriedade desta Junta de Freguesia, em 
virtude dos inquilinos não poderem usar a banheira devido à sua idade avançada e dificuldade 
motora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADITAMENTO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA REGIONAL DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL 
Foi deliberado por unanimidade assinar um aditamento ao Acordo de Colaboração com a 
Secretaria Regional da Solidariedade Social no valor de 3.897,15 € (três mil oitocentos e noventa 
e sete euros e quinze cêntimos), que se destina a realizar obras de reparação na moradia sita à 
Rua Dr. António Hermano Tavares de Melo n.º 10, nesta freguesia, pertencente à Senhora Paula 
Maria Raposo Coelho Monteiro, para melhorar a acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida, no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social. --------------- 
ACORDO DE EXECUÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA 
Foi apresentado na reunião a proposta de renovação do Acordo de Execução a realizar com a 
Câmara Municipal de Lagoa para o ano de 2021, o qual tem um valor total de 64.220,45 € 
(sessenta e quatro mil duzentos e vinte euros e quarenta e cinco cêntimos), sendo que 52.752,80 
€ (cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos) se destinam a 
Despesas Correntes e 11.467,65 € (onze mil quatrocentos e sessenta e sete euros e sessenta e 
cinco cêntimos) são para Despesas de Capital, verbas estas que serão transferidas em tranches 
mensais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Executivo após ter analisado o documento, deliberou por unanimidade aceitar o Acordo para o 
ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021 
Tendo esta Junta de Freguesia tomado conhecimento das verbas a receber do Fundo de 
Financiamento de Freguesias e da Câmara Municipal de Lagoa, foi realizado o orçamento da 
Receita e da Despesa para o ano de 2021 no valor total de 165.617,60 € (cento e sessenta e 
cinco mil seiscentos e dezassete euros e sessenta cêntimos). ----------------------------------------------- 
Nas Receitas Correntes 76.150,00 € (setenta e seis mil cento e cinquenta euros) correspondem 
ao valor do Fundo de Financiamento de Freguesias, 52.852,80 € (cinquenta e dois mil oitocentos 
e cinquenta e dois euros e oitenta cêntimos) ao Acordo de Execução com o Município de Lagoa e 
15.100,00 € (quinze mil e cem euros) dizem respeito a receitas próprias da Junta de Freguesia do 
Rosário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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As Receitas de Capital são no total de 21.614,80 € (vinte e um mil seiscentos e catorze euros e 
oitenta cêntimos), sendo que 3.897,15 € (três mil oitocentos e noventa e sete euros e quinze 
cêntimos) são respeitantes ao Protocolo com a Secretaria Regional da Solidariedade Social, 
6.250,00 € (seis mil duzentos e cinquenta euros) do Protocolo com a Secretaria Regional dos 
Transportes e Obras Públicas e 11.467,65 € (onze mil quatrocentos e sessenta e sete euros e 
sessenta e cinco cêntimos) dizem respeito ao Acordo de Execução com o Município de Lagoa. --- 
A despesa total é de 165.617,60 € (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e dezassete euros e 
sessenta cêntimos), sendo as Despesas Correntes no valor de 141.102,80 € (cento e quarenta e 
um mil, cento e dois euros e oitenta cêntimos) e as Despesas de Capital no valor de 24.514,80 € 
(vinte e quatro mil quinhentos e catorze euros e oitenta cêntimos). ----------------------------------------- 
Após ter sido feita uma análise detalhada ao orçamento da Receita e da Despesa, o mesmo foi 
aprovado por unanimidade pelo Executivo e será enviado à Assembleia de Freguesia para 
respetiva aprovação daquele Órgão. --------------------------------------------------------------------------------- 
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. --------------- 

 
 
 
 

O Presidente 
 

_________________________________ 
(Gilberto de Sousa Borges) 

 
 

A Secretária 
 

_________________________________  
(Lucrécia de Fátima Teles Rego) 

 
 

O Tesoureiro 
 

_________________________________ 
(Paulo Miguel Andrade Rego) 
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