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Ata n.º 57 

 

-----Aos catorze dias do mês de junho 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 sete 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, 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 - Maio.----------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Modificação n.º 3/2016 do Orçamento da Despesa.--------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Dia da Criança.------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto cinco: Escola de S. Mamede.------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto seis: Mapa de Férias.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Aquisição de software antivírus.-------------------------------------------------------------- 

-----Ponto oito: Espetáculo de marionetas.---------------------------------------------------------------------  

-----Ponto nove: Aluguer da sala principal de reuniões da junta de freguesia.---------------------------- 

-----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 maio, 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.-------------------------------------------------------------- 

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

proposta n.º 3/2016 de alteração do orçamento da despesa.-------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi aprovado o pagamento da atividade 

proposta e realizada no dia 1 de junho, dia da criança, designada “A modos que a brincar…”, com 

Anabela Calatróia e Augusto Graça. Dado que o evento se prolongou por mais três horas do que o 

previsto, o valor final da adjudicação deste serviço ficou orçamentado em 700 € (setecentos euros).- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foi aprovada a aquisição de gelados para 

oferecer aos alunos no dia 1 de junho e no último dia de aulas, dia 9 de Junho, a adjudicar ao 

fornecedor habitual da cantina escolar para estes produtos.-------------------------------------------------- 
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-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento e aprovou o 

mapa de férias do pessoal.-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, foi aprovada a aquisição de novo software 

antivírus ou a renovação da licença existente, para equipar os computadores da junta de freguesia, 

uma vez que a atual licença se encontra expirada.-------------------------------------------------------------  

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

internacionais de marionetas, de Alex Barti, a realizar no centro histórico de Évora nos próximos 

dias 17 e 18 de junho, respetivamente no Jardim Diana e na Praça 1º. de Maio, pelo valor total de 

576,56 € (s/ IVA; quinhentos e setenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos).------------------------ 

-----Quanto ao ponto nove da ordem de trabalhos, foi apresentado ao executivo uma proposta de 

aluguer da sala principal de reuniões do edifício da junta de freguesia, que teve a aprovação do 

executivo, de acordo com os seguintes considerandos:------------------------------------------------------- 

a) De acordo com o aconselhamento jurídico solicitado, não existem razões legais que impeçam a 

junta de freguesia de alugar parte ou partes das suas instalações;------------------------------------------- 

b) O executivo desta junta de freguesia considera a possibilidade de aluguer de parte ou partes das 

suas instalações, desde que disponíveis, devidamente solicitadas por tempo curto e determinado, 

desde que o solicitante tenha caráter empresarial; não se tratando de solicitações de caráter 

comercial a junta considera apenas a cedência gratuita de espaços das suas instalações;---------------- 

c) No caso presente, o executivo estabeleceu um valor de 150€, para o aluguer da sala principal, 

incluindo a utilização das redes e sistemas instalados, designadamente no que se refere ao sistema 

de projeção de vídeo, bem como as instalações sanitárias adjacentes. O executivo aprovou ainda a 

proposta de aplicar a receita prevista na limpeza e recuperação do pátio da junta de freguesia.-------- 

-----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) ________________________________________________ 


