
 
 

 

 

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

 

P
ág

in
a1

/
 3
 

Ata n.º 6 

 

-----Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número seis 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, Fernando Jorge da Cruz Dias e 

Valentina Rodrigues da Silva Castro, vogais da junta de freguesia.---------------------------------------- 

Ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ponto dois: Controlo Orçamental – Fevereiro.-----------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Horas extraordinárias – Fevereiro.----------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Modificação Orçamental nº. 2/2018 e 3/2018.------------------------------------------ 

-----Ponto cinco: Autorizações de pagamento.---------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Conta de Gerência 2017.----------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto oito: Relatório de Atividades 2017.---------------------------------------------------------------- 

-----Ponto nove: Contratação. Comunicação.------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto dez: Apoio ao preenchimento de IRS.------------------------------------------------------------- 

-----Ponto onze: Execução de Levantamento de Arquitetura do edifício da Junta de Freguesia.------- 

 

A junta de freguesia deliberou:----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto um: Foram prestadas todas as informações de expediente e outros assuntos de relevo 

para conhecimento do executivo.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: 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 controlo orçamental de receita 

e despesa, de que o executivo tomou conhecimento, dando parecer positivo ao balanço 

apresentado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Foi aprovado o relatório de pagamento de horas extraordinárias autorizadas para o 

mês de fevereiro, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.-------------- 

-----Ponto quatro: O executivo tomou conhecimento e aprova as propostas n.º 2/2018 e 3/2018 de 

alteração do Orçamento da Despesa.---------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Foram aprovadas as seguintes autorizações de pagamento, relativas a aquisições 

de equipamentos, pagamentos ou realização de despesas diversas:----------------------------------------- 

a) Intervenção no sistema elétrico da Escola de S. Mamede, com a aquisição de material, no valor 



 
 

 

 

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

 

P
ág

in
a2

/
 3
 

de 271,87 + IVA (duzentos e setenta e um euros e oitenta e sete cêntimos), adjudicada a Vestígios e 

Lugares, Construções Lda.---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Intervenção na rede informática da junta de freguesia, designadamente, instalação de repetidor de 

sinal de rede na sala da assembleia de freguesia e respetivo material, no valor de 270,00 € + IVA 

(duzentos e setenta euros), adjudicado a Eborae Double Store, Soc. Unip., Lda.------------------------- 

d) Pagamento de aluguer de insuflável para utilização de crianças, no valor de 250,00 € + IVA 

(duzentos e cinquenta euros), adjudicado a Nelson Gonçalo Soeiro Carvoeira (Diversões 

Alentejano).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Foram deliberados os seguintes apoios:--------------------------------------------------- 

a) ADFA, Associação dos Deficientes das Forças Armadas, pedido de apoio financeiro para a 

realização de prova Internacional de Orientação. O pedido é aprovado, nos termos dos critérios 

estabelecidos para o efeito, dado que a associação tem sede social na freguesia e ação decorre na 

freguesia do Centro Histórico. É atribuído um apoio de 500 € (quinhentos euros).----------------------- 

b) abT, a bruxa Teatro, pedido de apoio financeiro para apoio à estadia e alimentação das 

estruturas/criadores a acolher na 'abT', durante o corrente ano de 2018, de acordo com o mapa 

apresentado, com acolhimentos previstos no período compreendido entre Abril e Julho. O pedido é 

aprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o efeito, dado que a associação tem sede 

social na freguesia e ação decorre na freguesia do Centro Histórico. É atribuído um apoio de 500 € 

(quinhentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Coral Évora, pedido de apoio financeiro para a realização do concerto do 39º.  aniversário da 

associação, a realizar na Igreja de S. Francisco, que terá como convidado o Grupo Coral Ossónoba, 

de Faro. O pedido é aprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o efeito, dado que a ação 

decorre na freguesia do Centro Histórico. É atribuído um apoio de 300 € (trezentos euros).------------ 

-----Ponto sete: Foi apresentado o documento de Conta de Gerência 2017, respeitante ao ano de 

2017, que depois de apreciado foi aprovado por unanimidade, que depois de devidamente assinado 

pelos membros do executivo será apresentada à Assembleia de Freguesia para aprovação e 

posteriormente enviada ao Tribunal de Contas para por ele ser julgada.-----------------------------------  

-----Ponto oito: Foi apresentado o documento Relatório de Atividades 2017, que depois de 

analisado foi aprovado e assinado pelos membros do executivo.-------------------------------------------  

-----Ponto nove: Foi apresentada proposta de adjudicação de pacote de serviços gerais de 

comunicação, por Rogério Veloso. Tendo em conta as vantagens de preço e flexibilidade, foi 

aprovada a adjudicação de trabalhos a realizar de acordo com a tabela geral apresentada, relativa a 

uma estimativa de 100 horas, a utilizar durante o presente ano, pelo valor máximo global de 1500 € 

(mil e quinhentos euros), que serão despendidos à medida das necessidades da freguesia durante o 

corrente ano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----Ponto dez: Foi aprovada a realização da tarefa de ajuda ao preenchimento das declarações de 

IRS aos fregueses que o requeiram, nas seguintes condições prévias:-------------------------------------- 

Cidadãos requerentes que comprovem rendimentos até ao 2.º escalão de IRS que não possuam 

condições e equipamento informático para realizar a entrega digital da declaração.------------------ 

-----Considerando que a junta de freguesia não tem funcionários administrativos que possam 

executar esta tarefa durante o horário de funcionamento e de expediente, o executivo aprova ainda o 

pagamento em serviço externo da prestação deste serviço, pelo valor de 7,5 €/declaração, mediante 

a apresentação de comprovativo de entrega das declarações, no prazo previsto para o efeito.---------- 

-----Ponto onze: De acordo com o objetivo programático de promover a reabilitação da sede da 

Junta de Freguesia, o executivo aprovou a execução de Levantamento de Arquitetura do edifício 

onde se integram os serviços administrativos e arquivos, para efeitos de concretização de processo 

de divisão em propriedade horizontal e transferência da fração para propriedade plena da Junta de 

Freguesia, pelo valor de 1800 € (mil oitocentos euros) + IVA.---------------------------------------------- 

-----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 PRESIDENTE (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________ 

 

O SECRETÁRIO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________ 

 

A TESOUREIRA (Valentina Rodrigues da Silva Castro) __________________________________ 

 


