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Ata n.º 18 

 

-----Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número dezoito 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, Fernando Jorge da Cruz Dias e 

Valentina Rodrigues da Silva Castro, vogais da junta de freguesia.---------------------------------------- 

Ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.-------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: Controlo Orçamental – Fevereiro.-----------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Horas extraordinárias – Fevereiro.----------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Conta de Gerência de 2018.--------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: 1ª. Revisão Orçamental 2019.--------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Autorizações de pagamento.------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Pessoal - Aprovação do mapa de férias para 2019.---------------------------------------- 

-----Ponto oito: Apoio ao preenchimento de IRS.------------------------------------------------------------- 

 

A junta de freguesia deliberou:----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto um: Foram prestadas todas as informações de expediente e outros assuntos de relevo 

para conhecimento do executivo.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: Foi apresentada a relação das despesas e receitas realizadas até ao final do mês de 

fevereiro, através da apresentação das respetivas folhas de resumo de controlo orçamental de receita 

e despesa, de que o executivo tomou conhecimento, dando parecer positivo ao balanço 

apresentado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Foi aprovado o relatório de pagamento de horas extraordinárias autorizadas para o 

mês de fevereiro, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.------------- 

-----Ponto quatro: Foi apresentado ao executivo o documento Conta de Gerência 2018, relativo 

aos resultados da conta de gerência do ano de 2018, que depois de analisado, foi aprovado pelo 

executivo. O documento será enviado para a aprovação em Assembleia de Freguesia. Foi elaborado 

certificado da aprovação da Conta de Gerência de 2018, para envio ao Tribunal de Contas, 

conforme o estipulado na lei em vigor.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Foi apresentada e aprovada a 1.ª Revisão Orçamental de 2019, relativa à 

incorporação do saldo de gerência anterior, de 2018.---------------------------------------------------------  
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-----Ponto seis: Foram aprovados os pagamentos realizados conforme a relação de ordens de 

pagamento autorizadas, em anexo.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Foi aprovado o mapa de férias do pessoal para o ano de 2019.-------------------------- 

-----Ponto oito: Foi aprovada a participação da junta de freguesia na iniciativa de ajuda ao 

preenchimento das declarações de IRS dos cidadãos da freguesia que o requeiram, o que terá lugar 

durante o próximo trimestre, nas condições estabelecidas para o efeito, a saber, exclusivamente nos 

casos de cidadãos requerentes, residentes na freguesia, que comprovem rendimentos até ao 2.º 

escalão de IRS e que não possuam condições e/ou equipamento informático para realizar a entrega 

digital da declaração.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 PRESIDENTE (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________ 

 

O SECRETÁRIO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________ 

 

A TESOUREIRA (Valentina Rodrigues da Silva Castro) __________________________________ 

 


