Ata n.º 9
-----Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número nove 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 – Maio.---------------------------------------------------------------------Ponto três: Horas extraordinárias – Maio.--------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Modificação Orçamental no. 5/2018.---------------------------------------------------------Ponto cinco: 1ª. Revisão Orçamental.--------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Autorizações de pagamento.-----------------------------------------------------------------------Ponto sete: 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
maio, 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 maio, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.-----------------------Ponto quatro: O executivo tomou conhecimento e aprova a proposta no. 5/2018 de alteração
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a) Aquisição de licença de 3 anos de software CAD para utilização na elaboração de projetos da
freguesia, à empresa QualiCAD, no valor de 640 € (seiscentos e quarenta euros) + IVA.--------------b) Aquisição de transformador para PC Portátil HP, por avaria, no valor de 69,90€ (sessenta e nove
euros e noventa cêntimos) c/ IVA incluído.--------------------------------------------------------------------
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do Orçamento da Despesa.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Foi apresentada e aprovada a 1.ª Revisão Orçamental relativa à incorporação do
saldo de gerência anterior, relativa ao ano de 2017.---------------------------------------------------------------Ponto seis: Foram aprovadas as seguintes autorizações de pagamento, relativas a aquisições de
equipamentos, pagamentos ou realização de despesas diversas:-----------------------------------------

c) Aquisição de telemóvel, com base para secretária, para realização de chamadas da junta de
freguesia e administrativos para números móveis, no valor de 39,99€ (trinta e nove euros e noventa
e nove cêntimos), c/ IVA incluído.-----------------------------------------------------------------------------d) Aquisição de serviços de design gráfico, para divulgação de vários eventos, designadamente,
Magusto, Vozes de Abril, 1º. de Maio, Campanha de Dejetos Caninos, Conferências 18 às 18 e
Arraial Maior, adjudicados a Rogério Veloso, no valor de 1113,15€ (mil cento e treze euros e
quinze cêntimos), c/ IVA incluído.-----------------------------------------------------------------------------e) Aquisição de serviços para elaboração de material gráfico do Baú dos Livros, serviço de entrega
ao domicílio de livros, com a parceria da BPE, a Rui Alves Design, no valor de 300 € (trezentos
euros) + IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------f) Aquisição de prestação de serviços para distribuição de folhetos na zona da ex-freguesia de S.
Antão, no âmbito do inquérito Mais Próximo de Todos, realizado em parceria com a CME e a UE,
no valor de 24€ (vinte e quatro euros) + IVA.-----------------------------------------------------------------g) Adjudicação da obra de colocação de nova sinalética no templo romano, a Vestígios e Lugares,
Lda., no valor de 791€ (setecentos e noventa e um euros) + IVA.----------------------------------------------Ponto sete: Foram deliberados os seguintes apoios:----------------------------------------------------a) Jardim de Infância Irene Lisboa, pedido de apoio para comparticipação no valor dos ingressos
para o espetáculo História Breve da Lua, pelas crianças do jardim de infância, no próximo dia 23 de
maio, às 10.30h, no Teatro Garcia de Resende. O pedido é aprovado, nos termos dos critérios
estabelecidos para o efeito, dado que a escola tem a suas instalações na freguesia. O executivo
delibera o pagamento integral do valor dos bilhetes, para todos os alunos que se inscreveram na
atividade. É atribuído um apoio de 201 € (duzentos e um euros, isento de IVA), relativo ao
pagamento de 67 entradas aos alunos inscritos na atividade.-----------------------------------------------b) Malvada Associação Artística, pedido de apoio financeiro para a realização do 2º. Laboratório
de Criação Cénica com a encenação do espetáculo Quarto Escuro. O pedido é aprovado, nos termos
dos critérios estabelecidos para o efeito, dado que a associação tem sede social na freguesia do
Centro Histórico. É atribuído um apoio de 500 € (quinhentos euros).------------------------------------------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.-----

A VOGAL (Valentina Rodrigues da Silva Castro) _______________________________________
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O VOGAL (Fernando Jorge da Cruz Dias) _____________________________________________
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O PRESIDENTE (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________

