Ata n.º 38
-----Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número trinta e oito 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 – outubro.------------------------------------------------------------------Ponto três: Horas extraordinárias – outubro.-----------------------------------------------------------------Ponto quatro: Autorizações de pagamento - outubro.-------------------------------------------------------Ponto cinco: Modificações ao Orçamento da Despesa n.º 9/2020 e 10/2020.----------------------------Ponto seis: Serviço REPARA.-------------------------------------------------------------------------------
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-----Ponto três: Foi aprovado o pagamento de horas extraordinárias autorizadas para o mês de
outubro, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.-----------------------------Ponto quatro: Foram aprovados os pagamentos realizados, relativos ao mês de outubro,
conforme a relação de ordens de pagamento apresentada ao executivo ----------------------------------------Ponto cinco: Foram aprovadas as alterações n.os 9/2020 e 10/2020 de modificação ao
Orçamento da Despesa.------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto oito: Com vista à melhoria da sua divulgação junto da população da freguesia, foi
aprovada a realização de uma nova campanha de comunicação sobre o serviço REPARA, Oficina
Social, que estabelece uma resposta da freguesia no apoio às populações, designadamente através
da realização de pequenas reparações ao domicílio. O executivo constatou a necessidade de
incrementar o conhecimento do serviço REPARA junto das populações, dado que é observável que
uma parte significativa da população, particularmente no que se refere à população mais idosa, não
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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
outubro, através da apresentação das respetivas folhas de controlo orçamental de receita e despesa,
de que o executivo tomou conhecimento, dando parecer positivo ao balanço apresentado.------------

usufrui na sua plenitude deste serviço, enfrentando situações adversas no domicílio sem que recorra
aos serviços da freguesia que poderiam rápida e eficientemente colmatar um grande número destes
problemas, parcialmente identificados, por diversas vezes. Nestes termos, o executivo aprova o
lançamento de uma campanha de divulgação do serviço REPARA, Oficina Social, para o que se
determina a elaboração de um folheto e de um íman para distribuição ao domicílio na freguesia. Foi
aprovada a impressão de 5000 folhetos e de 1500 x 4 modelos de ímans.-------------------------------------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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