Ata n.º 3
-----Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, teve lugar
nas instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número três 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 – Novembro.--------------------------------------------------------------Ponto três: Horas extraordinárias – Novembro.--------------------------------------------------------------Ponto quatro: Modificação ao Orçamento da Despesa no. 13/2017.--------------------------------------Ponto cinco: Orçamento, Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2018.-------------------------------Ponto seis: Autorizações de pagamento.-----------------------------------------------------------------------Ponto sete: Apoios.-------------------------------------------------------------------------------------------

de despesas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
novembro, através 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 novembro, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.-----------------Ponto quatro: Foi aprovada a alteração nº. 13/2017 de modificação ao Orçamento da
Despesa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: O executivo aprova os documentos apresentados relativos ao Orçamento, Opções
do Plano e Mapa de Pessoal para 2018, que serão posteriormente enviados para aprovação da
Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Foram aprovadas as seguintes autorizações de pagamento, aquisições ou realização

1/ 2

-----Ponto oito: Pessoal. Pedido de adiantamento do subsídio de férias.---------------------------------------Ponto nove: Aprovação dos Contratos de Delegação de Competências para 2018.---------------------Ponto dez: Janeiras 2018.------------------------------------------------------------------------------------

a) Oferta de Natal, dirigida a todos os alunos da Escola de S. Mamede, no âmbito das iniciativas de
promoção da leitura, de títulos apropriados para cada um dos anos e níveis de ensino do 1º. ciclo,
fornecidos pela editora Leya e de um marcador de livro alusivo à época, no valor, respetivamente,
de 894,66 € (oitocentos e noventa e quatro euros e sessenta e seis cêntimos) e 118,76 € (cento e
dezoito euros e setenta e seis cêntimos), c/ IVA incluído. Foram entregues um total de 224 livros,
que beneficiaram a escola e todos os seus alunos.-----------------------------------------------------------------Ponto sete: Foram deliberados os seguintes apoios:----------------------------------------------------Banco Alimentar da Paróquia de S. Mamede, (ent.: 350-17) pedido de apoio financeiro para a
compra de géneros alimentares para cabazes e ceia de natal. Pedido aprovado, nos termos dos
critérios estabelecidos para o efeito, dado que a associação tem a sua sede social na freguesia do
Centro Histórico. É atribuído um apoio de 150 € (cento e cinquenta euros).----------------------------------Ponto oito: O executivo deliberou favoravelmente quanto ao requerimento apresentado ao
executivo de adiantamento extraordinário de subsídio de férias, condicionado a parecer jurídico.---------Ponto nove: Foram apresentadas e aprovadas as minutas relativas à proposta de celebração
dos Contratos de Delegação de Competências com a CME.----------------------------------------------------Ponto dez: O executivo delibera favoravelmente a proposta de participação no evento das
Janeiras, à semelhança do que foi realizado nos anos anteriores, e assim, nos custos associados ao
evento, designadamente naqueles relativos ao fornecimento da ceia final aos grupos de cantares
participantes, que atuam graciosamente em diversos bairros de toda a cidade e no espetáculo final
na Praça do Sertório, bem como, nas despesas com a produção dos elementos de comunicação e
divulgação necessários. As despesas decorrentes da participação e organização deste evento,
realizada em conjunto com as restantes freguesias urbanas e CME, serão pagas pelas várias
autarquias em conjunto e os montantes dos pagamentos distribuídos tendo em conta a proporção
relativa do FFE de cada uma destas autarquias. Não sendo possível nesta altura determinar os
montantes exatos de todas e de cada uma das despesas a realizar, estas serão aprovadas de acordo
com as competências delegadas no presidente da junta de freguesia, até aos montantes fixados,
mediante apresentação de orçamento e posterior procedimento de adjudicação dos fornecimentos.-------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 (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________
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A TESOUREIRA (Valentina Rodrigues da Silva Castro) __________________________________
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O PRESIDENTE (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________
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