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Ata n.º 71 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número setenta e um 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 - julho.-----------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Modificação Orçamental nº. 6/2017 e 7/2017.---------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Passeio anual de idosos. Orçamento aprovado.----------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Aquisição de móvel bastidor para instalação do servidor informático.------------- 

-----Ponto seis: Escola de S. Mamede. Pinturas.--------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Feira de S. João 2017.-------------------------------------------------------------------------- 

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

-----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 julho, 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, o executivo aprova as propostas n.º 6/2017 e 

7/2017 de modificação ao orçamento, em anexo.-------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprova o orçamento da despesa 

apresentada para a realização do passeio anual de idosos, que terá como objetivo a visita ao Palácio 

Nacional da Ajuda. Incluirá os transportes e também a travessia do tejo em cacilheiro e o almoço de 

convívio, em Cacilhas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o executivo aprova a aquisição do móvel 

bastidor para instalação do servidor informático da junta de freguesia, por adjudicação direta 

simplificada, à empresa Eborae Double Store, Soc. Unip., Lda., de acordo com o orçamento 

aprovado, no valor global de 1047€ (mil e quarenta e sete euros) + IVA.--------------------------------- 
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-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, de acordo com solicitação da coordenação da 

Escola de S. Mamede e nos termos da prática anual de limpeza e higienização da escola, o 

executivo aprova a comparticipação nas pinturas da escola, designadamente, nos locais inacessíveis 

ao pessoal auxiliar da escola, nomeadamente nos tetos da cantina, delegando no presidente o início 

do procedimento de adjudicação, de acordo com o orçamento próprio e nos limites da autorização 

para a realização de despesa estabelecida pelo executivo.---------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, o executivo aprova o relatório final apresentado, 

em anexo, relativo à participação da junta de freguesia na Feira de S. João 2017, bem como o 

pagamento da respetiva despesa, estabelecida no mesmo documento, com um valor final de 

1394,73€ (mil trezentos e noventa e quatro euros e setenta e três cêntimos).------------------------------ 

-----Quanto ao ponto oito da ordem de trabalhos, o executivo aprova a contratação a termo de um 

assistente operacional, durante o mês de agosto, para o exercício de funções na Escola de S. 

Mamede, no apoio à gestão da cantina escola e controlo de senhas de refeição na cantina da escola, 

no âmbito do projeto OKUPA-TE. Para a realização desta atividade, promovida pela CME, de 

apoio às crianças da cidade, designadamente no que se refere às mais desfavorecidas, foi solicitado 

o apoio particular e excecional desta junta de freguesia, através da cedência de pessoal, durante este 

período das férias. Este pedido foi considerado relevante, no âmbito de um projeto considerado 

muito importante no apoio social às populações e nestes termos, aprovado por este executivo. Foi 

decidido formalizar contrato durante o mês de agosto, para que o executivo confere poderes ao 

presidente para a formalização do contrato e para o respetivo procedimento contratual, de acordo 

com as leis em vigor. O presente ajuste direto, no regime simplificado, 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, dispensa assim a decisão de contratar, a celebração do contrato e a 

sua publicitação. Esta 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) ________________________________________________ 

 

 

 


