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Ata n.º 49  

 

-----Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número quarenta e nove 

da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Évora, última reunião do presente mandato, 

relativo ao quadriénio de 2017/2021.---------------------------------------------------------------------------- 

-----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 – setembro.------------------------------------------------------------  

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

-----Ponto quatro: Autorizações de pagamento – setembro.------------------------------------------------ 

-----Ponto cinco: Modificação ao Orçamento da Despesa n.º 06/2021.------------------------------------ 

-----Ponto seis: Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos n.º 02/2021.------------------------- 

-----Ponto sete: Outros assuntos. Última reunião do mandato.---------------------------------------------- 

 

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 

setembro, através da apresentação das respetivas folhas de controlo orçamental de receita e despesa, 

de que o executivo tomou conhecimento, dando parecer positivo ao balanço apresentado.------------ 

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

setembro, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.----------------------- 

-----Ponto quatro: Foram aprovados os pagamentos realizados, relativos ao mês de setembro, 

conforme a relação de ordens de pagamento apresentada ao executivo ------------------------------------ 

-----Ponto cinco: Foi aprovada a alteração n.º 06/2021 de modificação ao Orçamento da Despesa.-- 

-----Ponto seis: Foi aprovada a alteração n.º 02/2021 de modificação ao Plano Plurianual de 

Investimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Neste ponto, o Presidente da Junta de Freguesia, Nuno Cabrita, assinalando a 

última reunião do mandato, agradeceu a colaboração dos membros do executivo, Fernando dias, 

secretário e Valentina Castro, tesoureira, no que considerou ter sido um trabalho exemplar, 

realizado durante o presente mandato, que acabou por transformar totalmente a perspetiva de 

atuação da junta de freguesia, aproximando definitivamente os eleitos dos seus eleitores e a 
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autarquia dos seus concidadãos, tarefa que justifica inegável e comprovadamente a existência deste 

nível de gestão pública, de grande proximidade dos eleitos com os seus representantes, objetivo que 

se pode considerar plenamente atingido, tendo em conta as inúmeras atividades criadas no presente 

mandato, o alargamento dos serviços prestados à população e a recetividade desta para com ajunta 

de freguesia, que passou a reconhecer como um parceiro insubstituível na defesa dos seus interesses 

e direitos, na criação de melhores condições de vida na freguesia. O executivo, reunido nesta data, 

aprovou este balanço muito positivo de final do mandato e um louvor pelo trabalho realizado, 

desejando o maior sucesso nas funções públicas de todos os que aqui trabalharam, eleitos e 

funcionários, desejando o maior sucesso em próximas funções que estes eleitos possam vir a 

exercer no futuro e particularmente, a enorme contribuição que todos os funcionários desta 

autarquia deram para este efeito, nomeadamente as funcionárias Alexandra Costa e Rute Melro, 

que, com o seu empenho e trabalho, que se reconhece aqui e formalmente, dignificaram, mais uma 

vez e com relevo, o serviço público, a dignidade do seu exercício e a honra desse privilégio.----------       

-----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) __________________________________ 


