Ata n.º 54
-----Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número cinquenta e quatro
da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Évora.--------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros: Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita, que preside à
reunião por substituição legal do presidente, ausente por baixa médica, devidamente atestada,
Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins e José Manuel Eliseu Pinto.---------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------------Ponto dois: Mapa de despesas e receitas de Fevereiro.------------------------------------------------------Ponto três: Conta de Gerência de 2015.-----------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Contratação. Comunicação.-------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Contraordenação.--------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o secretário Nuno Cabrita, a presidir à reunião, deu início à mesma e abordou o
ponto um da ordem de trabalhos, fornecendo ao executivo diversas informações de carácter geral e
o expediente mais significativo tratado pela Junta de Freguesia desde a última reunião.----------------
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ata, para envio ao Tribunal de Contas.------------------------------------------------------------------------------De acordo com a lei em vigor, foi elaborada e aprovada declaração de responsabilidade,
relativa à idoneidade das contas aprovadas, nesta data assinada por todos os eleitos.------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o secretário Nuno Cabrita, em substituição
legal do Presidente da Junta de Freguesia, apresentou pedido prévio de autorização para a
contratação de prestação de serviços de comunicação para a junta de freguesia. O pedido foi
aprovado nos termos constantes do pedido de autorização, com efeitos a partir de 1 de janeiro do
corrente ano. O executivo deliberou autorizar início de procedimento concursal e o envio de convite
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-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi apresentada a relação das despesas e receitas
realizadas no mês de fevereiro, através da apresentação das respetivas folhas de controlo de saldo, e
do estado da execução orçamental à data através da apresentação das respetivas folhas de controlo
orçamental, de que o executivo tomou conhecimento, dando parecer positivo ao balanço
apresentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, foi apresentado ao executivo o documento
relativo aos resultados da conta de gerência relativa ao ano de 2015, que depois de analisada e
discutida foi aprovada pelo executivo. O documento será enviado para a aprovação da assembleia
de freguesia e posterior envio para o Tribunal de Contas.--------------------------------------------------------Foi elaborado e aprovado certificado da aprovação da conta de gerência de 2015 na presente

à apresentação de proposta para o ano de 2016, na modalidade de ajuste direto. A Junta de
Freguesia é órgão competente para o efeito.------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o secretário Nuno Cabrita deu conhecimento da
receção de duas notificações de auto de notícia enviadas pela PSP, sobre o cidadão Joaquim Maria
Pinheiro Queimado, por este circular na via pública a passear dois canídeos, em incumprimento da
obrigatoriedade de uso de coleira ou peitoral, açaimo ou trela. O executivo delibera a abertura e
instrução do respetivo processo de contraordenação.-------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, Nuno Cabrita, a presidir à reunião, deu a mesma por encerrada, da
qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.-----

O SECRETÁRIO (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________
O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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