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Ata n.º 65 

 

-----Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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 

cinco 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), 

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 - Janeiro.---------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Horas extraordinárias - Janeiro.--------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Modificação Orçamental nº. 1/2017.----------------------------------------------------- 

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

-----Ponto seis: Contratação. Comunicação.------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Desfile de Carnaval.---------------------------------------------------------------------------- 

-----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 fevereiro, 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 janeiro, num total de 10 horas extraordinárias pagas ou 

compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito, referentes a formação Fresoft.---------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprova a proposta n.º 1/2017 de 

alteração do orçamento da despesa, em anexo.----------------------------------------------------------------- 

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

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

a) APA, Associação Povo Alentejano, pedido de apoio financeiro para a realização de obras de 

conservação na sua sede, situada no centro histórico de Évora. O pedido é aprovado uma vez que 

se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, tendo em conta designadamente, o disposto no 

número 3 das normas estabelecidas para a atribuição de apoios ao movimento associativo e uma vez 
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que associação tem a sua sede social na freguesia do centro histórico. É atribuído um apoio no valor 

de 350 € (trezentos e cinquenta euros).-------------------------------------------------------------------------- 

b) Associação Pó de vir a ser, pedido de apoio financeiro para a constituição da associação. O 

pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, 

nomeadamente na medida em que esta associação localiza a sua sede social na freguesia do centro 

histórico. É atribuído um apoio no valor de 350 € (trezentos e cinquenta euros).------------------------- 

-----Foram ainda recebidos os seguintes pedidos de apoio:-------------------------------------------------- 

a) MDCHE, Movimento de Defesa do Centro histórico de Évora, pedido de apoio logístico para 

a impressão de folhetos de divulgação do debate público sobre a isenção de IMI nos centros 

históricos classificados como património mundial, no valor de 190€ (cento e noventa euros) + IVA. 

O executivo considerando a relevância e a importância desta matéria para as populações da 

freguesia e para o Centro Histórico de Évora, aprova a presente proposta de apoio logístico para a 

divulgação da realização desta reunião pública.---------------------------------------------------------------   

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento da proposta 

endereçada pela empresa MIMIR-Consultadoria Comunitária e Gestão de Empresas, Lda, em 

resposta ao convite enviado e no seguimento do aprovado na reunião de 10 de janeiro (ata 64), com 

o valor global para 2017 de 7.469,55 € (sete mil quatrocentos e sessenta e nove euros e cinquenta e 

cinco cêntimos, a acrescer o IVA à taxa legal em vigor). O executivo autoriza a contratação e a 

assinatura do respetivo contrato pelo presidente, de acordo com a minuta aprovada, para o 

fornecimento de serviços de “Comunicação, Multimédia e Informática”. A presente adjudicação é 

aprovada pela Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia é órgão competente para o efeito.------------ 

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, o executivo aprova a participação desta junta de 

freguesia no desfile anual de carnaval, comparticipando com a adjudicação do espetáculo de jazz 

dixieland pelo grupo Seven Dixie, que integrará o desfile pelo valor proposto de 570€ (quinhentos e 

setenta euros). O pedido é aprovado, designadamente tendo em consideração a importância deste 

desfile que reúne mais de 2000 crianças, pais e professores, no centro histórico da cidade.------------ 

-----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 VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________ 

 

O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 


