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Ata n.º 64 

 

-----Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número sessenta e quatro 

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 e José Manuel Eliseu Pinto.--------------------------------------------------- 

-----Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------- 

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

-----Ponto dois: Controlo Orçamental - Dezembro.-----------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Horas extraordinárias - Dezembro.----------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Modificação nº. 10/2016 e 11/2016 do Orçamento da Despesa.--------------------- 

-----Ponto cinco: Apoios.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Espetáculo Mala de Ilusão.-------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Pequenas obras na Sede da Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 

-----Ponto oito: Pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto nove: Tolerâncias de ponto para 2017.------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dez: Janeiras 2017.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto onze: Contratação de Prestações de Serviços.---------------------------------------------------- 

-----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 dezembro, através da apresentação das respetivas folhas de resumo 

de tesouraria e de controlo 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, foi aprovado o relatório de pagamento de horas 

extraordinárias autorizadas para o mês de dezembro, conforme o documento em anexo, num total de 

4 horas extraordinárias pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito, 

relativas à realização da sessão ordinária assembleia de freguesia de 16 de dezembro.------------------ 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprova as propostas n.
os

 10/2016 e 

11/2016 de alteração do orçamento da despesa.--------------------------------------------------------------- 

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

pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Carlos Menezes, para apoio à realização de espetáculo de apresentação do trabalho discográfico 

Em Voz, no Teatro Garcia de Resende. O pedido é aprovado, de acordo com os critérios 

estabelecidos para o efeito, nomeadamente na medida em que esta ação ocorre no centro histórico. 

É atribuído um apoio no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros);-------------------------------------- 

b) Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo, para a realização das Brincas de Carnaval no próximo 

mês de Fevereiro. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o 

efeito, nomeadamente na medida em que esta ação ocorre no centro histórico. É atribuído um apoio 

no valor de 150 € (cento e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------- 

-----Foram ainda recebidos os seguintes pedidos de apoio relativos a cedência de material:------------ 

a) Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo, para a cedência de retroprojetor para a realização de 

uma festa de solidariedade no próximo dia 4 de fevereiro. O pedido foi aprovado.---------------------

b) União das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras, para a cedência de equipamento 

de som para a realização de uma sessão de cinema, uma vez que o equipamento da sede da Horta 

das Figueiras está avariado. O pedido foi aprovado.--------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi aprovada a realização do espetáculo Mala de 

Ilusão nos próximos dias 16 e 17, na sede da junta de freguesia, que será oferecido aos alunos do 1º. 

ciclo e creches da freguesia. O espetáculo terá 4 apresentações, com o valor total de 400€ 

(quatrocentos euros).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, foram aprovadas as seguintes pequenas obras ou 

intervenções, a saber:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção na sede da junta para reparação da janela da fachada principal e reparação do portão do 

pátio da junta, com o valor orçamentado de 750€ + IVA.---------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto oito da ordem de trabalhos, o secretário da junta de freguesia requereu a 

aprovação da abertura de procedimento para contratação das seguintes prestações de serviços:------- 

a) Contratação de uma ajudante de cozinha para a cantina da Escola de S. Mamede. A presente 

contratação justifica-se a partir do seu enquadramento na delegação da competência de gestão da 

cantina escolar pelo município, considerando ainda a falta de pessoal no quadro e a impossibilidade 

prática do funcionamento regular da cantina sem o preenchimento desta vaga. Não sendo uma 

competência própria da junta de freguesia, sendo por outro lado responsável pelo bom 

funcionamento da cantina escolar, entende este executivo ser prioridade o preenchimento da vaga, 

garantido o regular fornecimento das refeições escolares, sem prejuízo do procedimento conducente 

à regularização da situação, garantindo o posto de trabalho nas condições próprias para o efeito. 

Nestes termos, o presente procedimento de contratação, com efeito a partir de 1 de janeiro de 2016, 

é aprovado pelo executivo. Por razões de familiaridade com a função, uma vez que a exerce até ao 

momento, com as competências necessárias para o efeito inteiramente comprovadas, delibera o 
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executivo iniciar procedimento com vista à contratação da ajudante de cozinha Carla Agoga para o 

preenchimento da vaga. O executivo aprova a formalização da prestação do serviço de ajudante de 

cozinha. O executivo confere poderes ao presidente para a formalização do contrato e para o 

respetivo procedimento contratual. Esta contratação é efetuada de acordo com as necessidades da 

junta de freguesia decorrentes do estabelecimento do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências protocolado com a CME, para a gestão de refeições e refeitórios escolares, conforme 

o disposto na alínea hh) do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Esta Junta de Freguesia é 

órgão competente para este efeito.------------------------------------------------------------------------------- 

b) Contratação de um quadro responsável pela gestão da venda de senhas de refeição para a 

cantina da escola de S. Mamede. O executivo aprova o envio de convite a Rute Melro e a 

elaboração do respetivo caderno de encargos, para a realização da tarefa designada como venda e 

controlo de senhas de refeição da cantina da Escola de São Mamede. Acompanhamento de 

atividades de ocupação de tempos livres. Foi decidido formalizar contrato entre 01 de janeiro e 31 

de julho de 2016. O executivo confere poderes ao presidente para a formalização do contrato e para 

o respetivo procedimento contratual. Esta contratação é efetuada de acordo com as necessidades da 

junta de freguesia decorrentes do estabelecimento do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências protocolado com a CME, para a gestão de refeições e refeitórios escolares, conforme 

o disposto na alínea hh) do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. O presente ajuste direto, 

no regime simplificado, é aprovado de acordo e nos termos constantes no art.º 128 do CCP, uma 

vez que trata de uma aquisição de serviços com valor contratual inferior a 5.000 euros, dispensando 

assim a decisão de contratar, a celebração do contrato e a sua publicitação. Esta Junta de Freguesia 

é órgão competente para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------- 

c) Assistência Jurídica. O secretário Nuno Cabrita apresentou pedido prévio de autorização para a 

contratação de prestação de serviços de assistência jurídica à junta de freguesia. O executivo 

deliberou a sua aprovação, nos termos constantes do pedido, autorizando o envio de convite e a 

contratação de assessoria jurídica para o ano de 2017, com efeitos entre 1 de janeiro e 30 de 

setembro do corrente ano, à empresa António Danado, Rita Henriques e Associados – Sociedade de 

Advogados, RL., em regime de ajuste direto simplificado, modalidade de avença. A Junta de 

Freguesia é órgão competente para o efeito.-------------------------------------------------------------------- 

d) Contratação extraordinária de pessoal auxiliar para o serviço de cantoneiros no centro 

histórico de Évora. No seguimento da implementação da contratação de pessoal auxiliar iniciada 

em setembro passado, tendo em conta, a boa resposta do serviço prestado e a persistência de 

dificuldades nos serviços de higiene e limpeza da CME, decorrentes da continuada falta de pessoal 

no quadro permanente, o executivo da junta de freguesia considera prolongar o reforço dos efetivos 

na área da freguesia, com o intuito de incrementar o nível de limpeza e higiene nos arruamentos do 
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centro histórico da cidade. Nestes termos, o executivo aprova a renovação da contratação de dois 

trabalhadores para o serviço de cantoneiro de limpeza e higienização de contentores, a formalizar 

no período de 1 de janeiro a 31 de junho do corrente, exclusivamente e sem autorização de novas 

prorrogações. O executivo confere poderes ao presidente da junta para a formalização de ambas as 

contratações e para o respetivo procedimento contratual nos termos e nos prazos definidos. O 

presente ajuste direto, no regime simplificado, é aprovado de acordo e nos termos constantes no 

art.º 128 do CCP, uma vez que trata de uma aquisição de serviços com valor contratual inferior a 

5.000 euros, dispensando assim a decisão de contratar, a celebração do contrato e a sua 

publicitação. Esta Junta de Freguesia é órgão competente para o efeito.----------------------------------- 

-----Quanto ao ponto nove da ordem de trabalhos, foi aprovada a proposta de tolerâncias de ponto a 

conceder aos funcionários até ao mês de outubro de 2017, a saber:----------------------------------------- 

1. segunda e quarta-feira de carnaval, 27 de fevereiro e 1 de março - 50% do pessoal em cada dia, 

de forma a garantir o funcionamento dos serviços nos dois dias;--------------------------------------------  

2. terça-feira de carnaval, 28 de fevereiro – todo o pessoal;-------------------------------------------------- 

3. segunda-feira de páscoa, 17 de abril – todo o pessoal;----------------------------------------------------- 

4. quinta-feira de ascensão, 25 de maio – todo o pessoal;---------------------------------------------------- 

5. datas variáveis: o dia de aniversário do trabalhador e as tolerâncias de ponto decretadas pelo 

governo português;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dez da ordem de trabalhos, foram apresentadas e aprovadas despesas relativas 

ao evento das Janeiras 2017, a saber, relativas ao pagamento de spots na RTP1 e na RTP2, no valor 

respetivamente de 135.28 + IVA e 377.42 + IVA e relativas à gravação áudio e vídeo do evento, 

pela empresa Infimoframe, no valor de 300€ + IVA.--------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto onze da ordem de trabalhos, o secretário Nuno Cabrita, em substituição legal 

do Presidente da Junta de Freguesia, apresentou pedido prévio de autorização para a contratação de 

prestação de serviços de comunicação para a junta de freguesia. O pedido é aprovado nos termos 

constantes do mesmo, com efeitos a partir de 1 de janeiro até 30 de setembro do corrente ano. O 

executivo autoriza o início de procedimento concursal e o envio de convite à apresentação de 

proposta na modalidade de ajuste direto. A Junta de Freguesia é órgão competente para o efeito.----- 

-----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 (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 


