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Ata n.º 67 

 

-----Aos onze dias do mês de abril 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 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 (documento em anexo), 

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 - Março.----------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Horas extraordinárias - Março.--------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Modificação Orçamental nº. 2/2017.----------------------------------------------------- 

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

-----Ponto seis: Proposta BPE - Pólo de leitura da freguesia.------------------------------------------------

-----Ponto sete: Proposta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora.----------

-----Ponto oito: Iniciativa Pólo a Pólo – Abril Voz aos Livros.--------------------------------------------- 

-----Ponto nove: Iniciativa do 2º Estágio da Orquestra Juvenil de Sopros.-------------------------------- 

-----Ponto dez: Vozes de Abril.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto onze: Passeio de Bicicleta comemorativo do Dia do Trabalhador.---------------------------- 

-----Ponto doze: Edição nº. 3 do boletim informativo da 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 março, 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 março, num total de 27 horas extraordinárias pagas ou 

compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito,  relativas à assistência às instalações da 

junta de freguesia decorrentes de ação de formação acordada com a associação Trilho, a 

procedimento extraordinário de carregamento de bases de dados de fornecedores na plataforma 

Fresoft e ainda à realização de ação de arrumação e limpeza de parte das antigas instalações da 

Afrecévora e de duas reuniões extraordinárias com o presidente da junta de freguesia, ambas 
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realizadas em horário pós-laboral, por necessidade do serviço.---------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprova a proposta n.º 2/2017 de 

modificação do orçamento, em anexo.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a) Núcleo de Évora do Concelho Português para a Paz e Cooperação, pedido de apoio 

financeiro para a realização de uma séria de colóquios/debates, integrados na iniciativa Évora pela 

Paz. O pedido refere-se ao apoio à produção de um cartaz de divulgação da iniciativa e é aprovado 

uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, na medida em que a ação decorre 

no centro histórico de Évora. É atribuído um apoio no valor de 200 € (duzentos euros).---------------- 

b) SHE, Sociedade Harmonia Eborense, pedido de apoio financeiro para a realização das 

comemorações do seu 168º. aniversário, que incluirão a realização de um espetáculo na Praça do 

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

uma vez que a associação tem a sua sede social na freguesia do centro histórico, onde ocorre a ação 

proposta. É atribuído um apoio no valor de 200 € (duzentos euros), na medida em que foi atribuído 

no mês anterior um apoio para a realização de um laboratório de interpretação/projeto encenado.---- 

c) Clube Eborense dos Amadores de Pesca Desportiva, pedido de apoio financeiro para a 

deslocação de seis atletas no âmbito de campeonatos desportivos internacionais. O pedido é 

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

associação tem a sua sede social na freguesia do centro histórico. É atribuído um apoio no valor de 

300 € (trezentos euros).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) SOIR, Sociedade Joaquim António de Aguiar, pedido de apoio financeiro para a realização da 

atividade Café Abril 2017, que compreende a realização de um espetáculo de música com o grupo 

Bicho do Mato. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o 

efeito, uma vez que a associação tem a sua sede social na freguesia e a ação proposta decorre no 

centro histórico. O vogal Fernando Dias prescindiu de votar na presente decisão, alegando conflito 

de interesses, uma vez que é membro dos corpos sociais desta associação. É atribuído um apoio no 

valor de 250 € (duzentos e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------- 

e) CORUÉ, Coro da Universidade de Évora, pedido de apoio financeiro para a realização da 

atividade do Encontro Internacional de Coros 2017, que compreende ainda a realização de um 

jantar oferecido pela organização aos coros participantes. O jantar será fornecido pela ARISA, 

Associação de Reformados e Idosos de Santo António. O pedido é aprovado uma vez que se 

enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, uma vez que a associação tem a sua sede social 

na freguesia e a ação proposta decorre no centro histórico. É atribuído um apoio no valor de 250 € 

(duzentos e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------- 
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e) Reefod, Delegação de Évora, pedido de apoio para despesas de manutenção do espaço destinado 

à atividade deste projeto comunitário, dedicado ao apoio social, designadamente o combate à fome 

e ao desperdício alimentar. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios 

estabelecidos para o efeito, uma vez que a atividade proposta decorre no centro histórico. É 

atribuído um apoio similar ao atribuído a outras organizações congéneres, no valor de 200€ 

(duzentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Escola de S. Mamede, é aprovado o pedido de apoio para o fornecimento de refeições na 

cantina da Escola de S. Mamede a 30 alunos e professores da escola de S. Manços que visitaram 

Évora no âmbito do programa “Volta a Évora em 70 dias” promovido pela CME. As refeições serão 

participadas pela CME pelo valor estabelecido para o efeito e em vigor na escola, de acordo com os 

escalões de cada aluno. Aos adultos a comparticipação é o acordado, no valor de 1,68€/adulto.------- 

b) Direção Distrital de Évora do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, pedido de 

empréstimo da sala de reuniões, para a realização de uma reunião no próximo dia 10 de abril, entre 

as 9.30h e as 15.30h. O pedido é aprovado.------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi proposta a criação de um pólo de leitura nesta 

junta de freguesia, em parceria com a BPE – Biblioteca Pública de Évora, que pelas suas 

características próprias e pela proximidade ao edifício central da biblioteca Pública, dedicar-se-á à 

distribuição ao domicílio dos livros requisitados na biblioteca à população da freguesia. Para o 

efeito será estabelecido protocolo entre as duas entidades, ficando a junta de freguesia 

comprometida a garantir a logística de distribuição e a BPE a requisição e o fornecimento dos 

livros. Assim, depois de consideradas várias alternativas, a junta de freguesia considerou a proposta 

apresentada pelo secretário Nuno Cabrita, no sentido da aquisição de uma bicicleta elétrica com 

reboque para a distribuição dos livros requisitados na cidade e a contratação de pessoal para o 

efeito. Nestes termos, o executivo aprova a proposta e o orçamento apresentado, autorizando o 

respetivo procedimento.-------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, o secretário Nuno Cabrita apresentou um pedido 

de apoio proposto pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora, para a 

aquisição de uma ambulância destinada a prestar serviços às populações do concelho, 

designadamente no que se refere ao transporte de doentes. Esta proposta reflete a urgência de 

renovação dos veículos existentes para este serviço, que, dada a idade dos mesmos, se encontram 

num estado considerado inadequado para o serviço, com o perigo decorrente desta situação. A 

proposta considera o estabelecimento de um protocolo a realizar entre a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Évora e todas as autarquias do concelho, num compromisso a 

estabelecer por um período de cinco anos, e um encargo para cada a autarquia a definir 



 
 

 

 

|  Rua do Fragoso, 8 r/c, 7000-598 Évora  |  T: 266707792  |  união.freg.evora@sapo.pt  | 

 

P
ág

in
a4

/
 4
 

objetivamente. O executivo aprova a intenção expressa neste pedido e fica a aguardar o documento 

final de protocolo para aprovação.------------------------------------------------------------------------------- 

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

freguesia na iniciativa Pólo a Pólo – Abril Voz aos Livros, à semelhança do que aconteceu nos anos 

anteriores. É atribuído um apoio à iniciativa no valor de 400 € (quatrocentos euros), correspondente 

à adjudicação de três sessões de contos para o festival.------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto nove da ordem de trabalhos, o executivo aprova a participação na iniciativa 

do 2º Estágio da Orquestra Juvenil de Sopros, integrado no Mês da Juventude, que decorre em 

Évora, entre 11 e 15 de Abril e que incluirá vários concertos ensemble e culminará com o concerto 

final do 2º Estágio da Orquestra Juvenil de Sopros, na Praça do Giraldo, às 17h do último dia. A 

junta de freguesia atribuirá um apoio para o pagamento de formadores.----------------------------------- 

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

freguesia na organização da iniciativa Vozes de Abril, bem como as despesas logísticas inerentes, 

que compreende a atuação de 15 grupos corais e instrumentais do concelho de Évora, que agrupam 

mais de 160 cantores e músicos em mais de 30 mini concertos surpresa na cidade, entre 18 e 23 de 

abril. A 23 de abril, haverá um concerto final com a atuação de todos os participantes, junto à Sé, no 

largo Marquês de Marialva. O executivo aprova a realização da iniciativa e delega no presidente, 

nos termos e limites previstos, a realização das despesas e dos pagamentos necessários para o efeito, 

designadamente no que se refere ao pagamento da coordenadora do projeto e formadora junto dos 

grupos designados, no valor orçamentado de 750 € (setecentos e cinquenta euros).--------------------- 

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

freguesia na organização do Passeio de Bicicleta comemorativo do Dia do Trabalhador, no 

próximo dia 1 de maio, bem como a atribuição das despesas logísticas necessárias para o efeito.----- 

-----Quanto ao ponto doze da ordem de trabalhos, o executivo aprova a edição número 3 do 

boletim informativo da freguesia, bem como o pagamento dos fornecimentos necessários para o 

efeito, relativos à sua impressão e distribuição, ficando o procedimento autorizado, em adjudicação 

direta simplificada, no âmbito das competências delegadas no presidente da junta.---------------------- 

-----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) ______________________________________ 


