Ata n.º 56
-----Aos dez dias do mês de maio 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 seis 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,
Fernando Jorge da Cruz Dias e Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins.----------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------------Ponto dois: Controlo Orçamental - Abril.---------------------------------------------------------------------Ponto três: Modificação n.º 2/2016 do Orçamento da Despesa.-------------------------------------------Ponto quatro: IRS.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Apoios.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Realização de sessão de cinema ao ar livre.-----------------------------------------------------Ponto sete: Escola de S. Mamede.--------------------------------------------------------------------------
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proposta n.º 2/2016 de alteração do orçamento da despesa.------------------------------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo deliberou autorizar o pagamento
dos serviços prestados a 38 fregueses requerentes ao apoio para ajuda ao preenchimento de IRS, no
valor de 285€ (duzentos e oitenta e cinco euros), a Nuno Esturrado.-------------------------------------------Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foram apresentados as seguintes propostas ou
pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------------a) Associação Filarmónica Liberalitas Julia, pedido de apoio financeiro, recebido a 9 de maio,
para a realização do primeiro encontro de bandas, organizado por esta associação. O pedido é
aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, nomeadamente na
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-----Ponto oito: Pedido de utilização do espaço da junta de freguesia;-----------------------------------------Ponto nove: Tolerâncias de ponto para 2016.-----------------------------------------------------------------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.--------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi apresentada a relação das despesas e receitas
realizadas no mês de abril, através da apresentação das respetivas folhas de controlo orçamental e
do estado da execução orçamental à data, de que o executivo tomou conhecimento, dando parecer
positivo ao balanço apresentado.-------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento e aprova a
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elétrico necessário para reparação do sistema de iluminação da Escola de S. Mamede, de acordo
com o orçamento apresentado por Luzdomus, Lda., no valor de 70,60€ + IVA (setenta euros e
sessenta cêntimos). Esta intervenção é realizada no âmbito do Contrato de Execução protocolado
com a CME.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto oito da ordem de trabalhos, o executivo aprovou a utilização do espaço
disponível no edifício da junta para a realização de trabalhos de construção de artesanato e
marionetas, em resposta do pedido recebido dos fregueses e cidadãos Teresa Ciríaco e Sara Pereira,
nas seguintes condições, comuns a todos os utilizadores das instalações da junta de freguesia, a
saber:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) É autorizada a utilização do espaço disponível no edifício da junta de freguesia, de acordo com o
combinado, em regime de não permanência, sempre e desde que o mesmo espaço não seja
necessário para outra atividade considerada prioritária pela junta de freguesia;-------------------------b) O espaço em causa deve ser usado e deixado nas condições em que foi encontrado;----------------c) Devem ser respeitados todos os utilizadores do espaço e os bens depositados;-----------------------d) Qualquer ação que comprometa as condições iniciais do espaço ou dos bens nele presentes, como
sejam livros, computadores ou outros equipamentos, bens diversos ou objetos, poderá ser imputada
em termos de responsabilidade cível ou outras que venham a considerar-se válidas ao utilizador do
espaço;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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medida em que esta ação ocorre no centro histórico. É atribuído um apoio no valor de 250€
(duzentos e cinquenta euros);-----------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, o executivo aprovou a realização de uma sessão
de cinema ao ar livre, gratuita, composta pela exibição 10 filmes de animação e curtas-metragens,
sem fala, originárias de vários países, designada Le plein de Super, uma produção da associação La
Boite Carrée, que aconteceu no passado dia 7 de Maio, excecionalmente realizada no interior do
Mercado de Évora, devido à chuva, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros).-------------------------A decisão da realização deste evento foi tomada no âmbito das competências diretas e
delegadas do presidente da junta, nesta data investidas no secretário da junta, Nuno Cabrita, que são
agora ratificadas pelo executivo.-------------------------------------------------------------------------------------Este evento contou com as parcerias de É neste país, Associação Cultural, S.O.I.R. Joaquim
António d’Aguiar, Câmara Municipal de Évora, União das Freguesias de Évora, União das
Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, União das Freguesias de Malagueira e Horta das
Figueiras e União das Freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Guadalupe e ainda com a
apresentação graciosa do espetáculo do marionetista Manuel Costa Dias (Trulé).----------------------------Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, o executivo aprova a aquisição do material

e) A decisão de empréstimo do espaço é revogável em qualquer momento, por decisão da junta de
freguesia;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto nove da ordem de trabalhos, o executivo aprovou as tolerâncias de ponto para
2016, de acordo com o documento em anexo;---------------------------------------------------------------------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 TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________
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O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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