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Ata n.º 62 

 

-----Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número sessenta e dois 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 (documento em anexo), 

Fernando Jorge da Cruz Dias, 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: Controlo Orçamental - Outubro. Horas extraordinárias.----------------------------------  

-----Ponto três: Modificação nº. 8/2016 do Orçamento da Despesa.--------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Apoios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Intervenção na Rua das Fontes.------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Aquisição de equipamento áudio.-------------------------------------------------------------  

-----Ponto sete: Espetáculo de Marionetas.--------------------------------------------------------------------- 

-----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 até ao final do mês de setembro, através da apresentação das respetivas folhas de resumo 

de tesouraria e de controle orçamental de receita e despesa, de que o executivo tomou 

conhecimento, dando parecer positivo ao balanço apresentado. Foi aprovado o relatório de 

pagamento de horas extraordinárias do mês de outubro num total de 5 horas extraordinárias pagas 

ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito, relativas à realização de uma reunião pública sobre o 

IMI e à apresentação do livro do autor Carlos Canhoto.------------------------------------------------------ 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento e aprova a 

proposta n.º 8/2016 de alteração do orçamento da despesa.-------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foram apresentados as seguintes propostas ou 

pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Malagueira BTT, Amigos do Pedal, pedido de apoio financeiro para a realização de passeio de 

bicicleta na cidade de Évora. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios 

estabelecidos para o efeito, dado que a ação ocorre no centro histórico. É atribuído um apoio no 

valor de 200 € (duzentos euros).---------------------------------------------------------------------------------

b) Pão e Paz, Associação de Solidariedade Social, pedido de apoio financeiro para a oferta de 
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cabazes de natal a famílias carenciadas da cidade.  O pedido é aprovado uma vez que se enquadra 

nos critérios estabelecidos para o efeito, designadamente tendo em conta que a associação tem sede 

social na freguesia. É atribuído um apoio no valor de 400 € (quatrocentos euros), a despender 

exclusivamente em produtos alimentares.---------------------------------------------------------------------- 

c) Banco Alimentar da Paróquia de S. Mamede, pedido de apoio financeiro para a oferta de 

cabazes de natal a famílias carenciadas da paróquia e da cidade. O pedido é aprovado uma vez que 

se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, designadamente tendo em conta que a ação 

ocorre na freguesia. É atribuído um apoio no valor de 208,13 € (duzentos e oito euros e treze 

cêntimos), valor a despender exclusivamente em produtos alimentares.----------------------------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, é aprovada a intervenção de emergência no 

imóvel devoluto sito na Rua das Fontes, 26, de acordo com os termos estabelecidos para o efeito e a 

autorização do respetivo proprietário. Será realizada a limpeza do interior do imóvel, o 

emparedamento dos vãos do 1º. piso e a realização de uma intervenção artística na fachada, 

atribuída à artista Anabela Calatróia, no valor de 1050€ (mil e cinquenta euros), por adjudicação 

direta simplificada.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi aprovada a aquisição de um sistema de som 

Yamaha Stagepas 600 (c/ acessórios), conforme orçamento apresentado, no valor de 1.143,10€ (mil 

cento e quarenta e três euros e dez cêntimos) + IVA, por forma a permitir a realização de atividades 

diversas, evitando o recurso ao aluguer de equipamento similar.--------------------------------------------   

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, foi aprovada a aquisição de dois espetáculos 

internacionais de marionetas, Caixas com histórias por dentro, de Delphim Miranda, a realizar no 

centro histórico de Évora no dia 23 de novembro, na Escola de S. Mamede, pelo valor de cachet de 

500,00 € (s/ IVA; quinhentos euros), a que acrescerão despesas com a logística do artista.------------- 

-----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) ________________________________________ 

 

O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________ 

 

O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 


