
 
 

 

 

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

 

P
ág

in
a1

/
 3
 

Ata n.º 61 

 

-----Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número sessenta e um 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 por substituição legal do presidente, ausente por baixa médica, devidamente atestada, 

Fernando Jorge da Cruz Dias, Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins e José Manuel Eliseu Pinto.---- 

-----Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------------------------------------- 

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

-----Ponto dois: Controlo Orçamental - Setembro. Horas extraordinárias.--------------------------------  

-----Ponto três: Modificação n.º 7/2016 do Orçamento da Despesa.--------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Horário de atendimento ao público para os serviços da junta de freguesia.-------- 

-----Ponto cinco: Acordo de colaboração com DRCALEN.------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Espetáculo de Marionetas.---------------------------------------------------------------------  

-----Ponto sete: Software Fresoft.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto oito: Magusto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto nove: Manual do Cuidador.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dez: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto onze: Escola de S. Mamede. Colocação de filme protetor.-------------------------------------- 

-----Ponto doze: Instalação de servidor informático.----------------------------------------------------------  

-----Aberta a sessão, o secretário Nuno Cabrita, a presidir à reunião, deu início à mesma e abordou o 

ponto um da ordem de trabalhos, fornecendo ao executivo diversas informações de carácter geral e 

o expediente mais significativo tratado pela Junta de Freguesia desde a última reunião. Foi ainda 

aprovado pelo executivo a proposta de encerramento da junta no próximo dia 25 de outubro, de 

modo a permitir a participação dos funcionários e eleitos numa ação de formação promovida pela 

Tecnimor, relativa aos novos enquadramentos legais de vários aspetos da gestão autárquica.---------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, foi apresentada a relação das despesas e receitas 

realizadas até ao final do mês de setembro, através da apresentação das respetivas folhas de resumo 

de tesouraria e de controlo orçamental de receita e despesa, de que o executivo tomou 

conhecimento, dando parecer positivo ao balanço apresentado. Foi aprovado o relatório de 

pagamento de horas extraordinárias autorizadas no mês de setembro, num total de oito horas 

extraordinárias pagas e seis horas compensadas aos funcionários destacado para o efeito, relativas à 

realização do passeio anual de idosos (6h) e à realização da assembleia de freguesia ordinária (2h).--  
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-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento e aprova a 

proposta n.º 7/2016 de alteração do orçamento da despesa.-------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, Nuno Cabrita apresentou uma proposta de 

alteração do horário de atendimento ao público dos serviços da junta de freguesia, considerando o 

interesse do serviço, uma vez que a população da freguesia utiliza maioritariamente a manhã e o 

princípio do dia, incluindo a hora de almoço, em prejuízo da tarde e do fim do dia. Assim, é 

proposto que os serviços passem a funcionar em horário contínuo, das 9h às 16h. Os funcionários 

concordam e nada têm a opor à presente proposta, que é assim aprovada pelo executivo.------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foi ponderada uma proposta de acordo com a 

DRCALEN, Direção Regional da Cultura do Alentejo, que prevê a colaboração desta instituição no 

sentido da promoção de encontros e conferências sobre património, conservação e técnicas de 

construção, e ainda, na promoção de reuniões institucionais que permitam o estudo da problemática 

da instalação de cablagens de comunicações, energia e outras, nas fachadas dos edifícios no centro 

histórico, nesta altura em expansão descontrolada e em desrespeito por normas e regulamentações 

vigentes, designadamente por parte das operadoras que atuam no terreno. Nestes termos, o 

executivo aprova a elaboração de uma minuta de acordo para aprovação em próxima reunião de 

executivo, bem como a delegação de poderes para o efeito no presidente da junta de freguesia.------- 

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi aprovada a aquisição de dois espetáculos 

internacionais de marionetas, de David Zuazola, a realizar no centro histórico de Évora no dia 26 de 

outubro, na Biblioteca Pública de Évora, pelo valor de cachet de 500,00 € (s/ IVA; quinhentos 

euros), a que acrescerão despesas com a logística do artista.------------------------------------------------ 

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, foi proposta a adjudicação da aquisição dos 

pacotes de software Fresoft em falta no sistema de gestão autárquico instalado, de acordo com o 

orçamento final proposto. É aprovada a aquisição de acordo com a proposta PE-861-C/2016, no 

valor de 3195€ + IVA, com um valor de manutenção mensal de 99,60€ + IVA, a que corresponde, 

depois de acrescido o valor dos pacotes atualmente instalados e em uso na junta de freguesia, um 

valor global de encargo mensal de 179,40€ com todos os pacotes de gestão autárquica instalados. O 

executivo considera este investimento fundamental para uma boa gestão dos serviços 

administrativos da junta de freguesia. É aprovada a assinatura do contrato de manutenção proposto, 

delegada no presidente da junta de freguesia.------------------------------------------------------------------ 

-----Quanto ao ponto oito da ordem de trabalhos, foi aprovada a realização de uma consulta para 

fornecimento do lanche do magusto, a realizar durante o mês de novembro, em data e local a fixar. 

A proposta será escolhida pelo melhor preço, para o fornecimento de 200 refeições/lanches, que 

deverá descriminar a ementa proposta, que terá de incluir necessariamente sopa e castanhas assadas. 



 
 

 

 

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

 

P
ág

in
a3

/
 3
 

-----Quanto ao ponto nove da ordem de trabalhos, foi aprovado o apoio à edição do livro Manual 

do Cuidador, conforme o acordado entre as três juntas urbanas e a Unidade de Cuidados 

Continuados do Centro de Saúde de Évora, entidade responsável pela elaboração do manual. O 

apoio será efetivado contra fatura a emitir pela empresa adjudicada para a produção do manual, a 

NuvemK, com um valor orçamentado de 220€ + IVA (duzentos e vinte euros).--------------------------    

-----Quanto ao ponto dez da ordem de trabalhos, foram apresentados as seguintes propostas ou 

pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Associ’arte - Associação de Comunicação e Artes, pedido de apoio financeiro para a realização 

do espetáculo “Uma nota só”, de René Pawelec, no âmbito da festa de aniversário da associação, 

que acontecerá no Armazém 8. O pedido é aprovado, de acordo com os critérios estabelecidos para 

o efeito, na medida em que esta associação tem a sua sede social na freguesia. É atribuído um apoio 

no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros).---------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto onze da ordem de trabalhos, o executivo aprovou a instalação de vinil de 

proteção solar nas vidraças do pavilhão da Escola de S. Mamede, por forma a proteger o pavimento 

interior da insolação que atinge níveis elevados no verão, com perigo para a sua degradação, 

conforme o orçamento 106/2016, de 09-08-2016, proposto por Rui Manuel Belo, Unipessoal, Lda., 

no valor de 857,83 € (oitocentos e cinquenta e sete euros e oitenta e três cêntimos) + IVA.------------ 

-----Quanto ao ponto doze da ordem de trabalhos, o executivo aprovou a instalação de um servidor 

dedicado no edifício da junta de freguesia, para albergar o sistema informático da fresoft, 

permitindo assim o acesso e a salvaguarda permanente dos dados, uma vez que não foi encontrada 

alternativa viável para o aluguer de servidores externos. Para o efeito, Nuno Cabrita sugeriu a 

utilização de dois dos computadores desativados em resultado da atualização do sistema informático 

e do hardware da junta de freguesia, recentemente efetuada, que para o efeito serão suficientes, 

conforme as informações técnicas prestadas para o efeito e que reduzirão substancialmente os 

custos associados ao processo. Para o efeito, o presidente do executivo deverá dar seguimento à 

adjudicação dos serviços necessários para o efeito.----------------------------------------------------------- 

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

 

O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________ 

 

O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________ 

 

O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 


