Ata n.º 11
-----Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número onze 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 – Julho.--------------------------------------------------------------------Ponto três: Horas extraordinárias – Julho.--------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Modificação Orçamental no. 7/2018.---------------------------------------------------------Ponto cinco: Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos nº. 1/2018.--------------------------- Ponto seis: Substituição Legal.----------------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Autorizações de pagamento.----------------------------------------------------------------------Ponto oito: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------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
julho, 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 julho, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.-------------------
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quinzena do corrente mês de agosto, por razões de férias, ficando neste período delegadas as suas
funções no substituto legal designado, o secretário da junta de freguesia, Fernando Jorge da Cruz
Dias, conforme o disposto nas leis e articulados em vigor, designadamente de acordo com o
estabelecido na alínea b) número 2 do art.º 18º. da lei 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece a
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-----Ponto quatro: O executivo tomou conhecimento e aprova a proposta no. 7/2018 de alteração
do Orçamento da Despesa.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: O executivo tomou conhecimento e aprova a proposta no. 1/2018 de modificação
ao Plano Plurianual de Investimentos.-------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: O Presidente da Junta de Freguesia comunicou a sua ausência durante a segunda

competência do presidente da junta para designar o seu substituto nas situações de faltas e
impedimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Foram aprovadas as seguintes autorizações de pagamento, relativas a aquisições de
equipamentos, pagamentos ou realização de despesas diversas:--------------------------------------------a) Intervenção de manutenção na infraestrutura de gás da cantina da Escola de S. Mamede, no valor
de 101,03 € (cento um euros e três cêntimo), c/ IVA incluído.---------------------------------------------b) Intervenção de pinturas na cantina da Escola de S. Mamede, no valor de 2.840,00 € (dois mil
oitocentos e quarenta euros) + IVA.---------------------------------------------------------------------------------Ponto oito: Foram deliberados os seguintes apoios:----------------------------------------------------a) Clube de Badmington de Évora, pedido de apoio para a participação das duas atletas veteranas
Maria José Gomes e Zamy Gomes ao Campeonato Europeu de Veteranos 2018, que acontecerá em
Guadalajara, Espanha, entre 24 a 30 de setembro de 2018. Dado o interesse da iniciativa é atribuído
um apoio de 100 € (cem euros) para contribuir para as despesas de deslocação inerentes.-------------b) É Neste País, Associação Cultural, pedido de apoio financeiro para a apresentação e deslocação
do espetáculo Uma Tourada dos Diabos, em Langzhong, na China, em Novembro do corrente. O
pedido é aprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o efeito, dado o interesse particular
na internacionalização do espetáculo produzido na cidade e por artistas da cidade de Évora e tendo
em conta que a associação tem sede social na freguesia. É atribuído um apoio de 500 € (quinhentos
euros). A aprovação contou com a escusa do presidente à votação por declaração prévia de interesse
pessoal no espetáculo em causa.-------------------------------------------------------------------------------------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) ________________________________________
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A TESOUREIRA (Valentina Rodrigues da Silva Castro) __________________________________
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