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Ata n.º 63 

 

-----Aos treze dias do mês de dezembro 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 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 por substituição legal do presidente, ausente por baixa médica (documento em anexo), 

Fernando Jorge da Cruz Dias e José Manuel Eliseu Pinto.--------------------------------------------------- 

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

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

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

-----Ponto quatro: Modificação nº. 9/2016 do Orçamento da Despesa.----------------------------------- 

-----Ponto cinco: Orçamento, Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2017.--------------------------- 

-----Ponto seis: Acordo de Execução de Delegação de Competências.------------------------------------- 

-----Ponto sete: Acordo Interadministrativo de Delegação de Competências.----------------------------- 

-----Ponto oito: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto nove: Atividades de Natal.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dez: Janeiras 2017.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto onze: Intervenção Street Art.------------------------------------------------------------------------ 

-----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.---------------- 

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

realizadas até ao final do mês de novembro, 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. Para o mês de novembro não houve 

lugar a pagamento de horas extraordinárias.-------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, foi aprovado o relatório de pagamento de horas 

extraordinárias autorizadas para o mês de novembro, num total de 5 horas extraordinárias a pagar 

pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.-------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprova a proposta n.º 9/2016 de 

alteração ao orçamento da despesa, em anexo.----------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o executivo aprovada os documentos 

apresentados relativos ao Orçamento, Opções do Plano e Mapa de Pessoal para 2017, que serão 

posteriormente enviados para aprovação da Assembleia de Freguesia.------------------------------------- 
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-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi aprovado o documento relativo à proposta de 

Acordo de Execução de Delegação de Competências, para 2017, apresentada pelo município. Esta 

proposta será ainda sujeita a aprovação em assembleia de freguesia.--------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, foi aprovado o documento relativo à proposta de 

Acordo Interadministrativo de Delegação de Competências, para 2017, apresentada pelo município. 

Esta proposta será ainda sujeita a aprovação em assembleia de freguesia.--------------------------------- 

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

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

Lua aos Quadradinhos, Associação, pedido de apoio financeiro para a realização do espetáculo de 

dança contemporânea Gerações, que acontecerá durante o mês de dezembro no Teatro Garcia de 

Resende. O pedido é aprovado, de acordo com os critérios estabelecidos para o efeito, 

nomeadamente na medida em que esta ação ocorre no centro histórico e a associação tem a sua sede 

social na freguesia. É atribuído um apoio no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros).-------------- 

-----Quanto ao ponto nove da ordem de trabalhos, inserida nas atividades de comemoração do 

Natal, foi aprovada a proposta de exibição do filme “Papel de Natal”, no auditório Soror Mariana, 

entre os dias 19 e 21 de Dezembro, adjudicado pelo valor global de 521,40€ (quinhentos e vinte e 

um euros e quarenta cêntimos), a pagar à entidade parceira no evento e responsável pela prestação 

do serviço, o Núcleo de Cinema da SOIR Joaquim António d’Aguiar.------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dez da ordem de trabalhos, o executivo delibera favoravelmente a proposta 

de participação no evento das Janeiras 2017, 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, nomeadamente cartazes para colocação 

nos meios de comunicação disponíveis e em 4 mupis suplementares a colocar no Largo das Portas 

de Moura, na Praça do Giraldo, na Praça do Sertório e na Praça Joaquim António de Aguiar, ainda a 

produção de 4 cartazes e 50 folhetos que serão distribuídos designadamente no Posto de Turismo de 

Évora, despesas de publicidade institucional na RTP e despesas com a produção do espetáculo final 

e com a recolha de imagens do mesmo. Estas e outras despesas decorrentes da participação e 

organização deste evento, em conjunto com as restantes freguesias urbanas, serão pagas tendo em 

conta a proporção relativa do FFF de cada uma destas autarquias na distribuição dos montantes a 

pagar por cada uma das freguesias. 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 previstos, mediante 

apresentação de orçamento e posterior procedimento de adjudicação simplificada dos 
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fornecimentos. Desde já, o executivo aprova o orçamento apresentado pela associação Lua aos 

Quadradinhos, para o fornecimento do sistema de som e luzes para o evento, no valor de 1000€ 

(mil euros), acrescido dos impostos legais em vigor aplicáveis.---------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto onze da ordem de trabalhos, foi aprovada a intervenção de emergência no 

imóvel devoluto sito no Beco da Casa Santa, nº. 5, bem como a autorização para a adjudicação dos 

trabalhos necessários para o efeito, a realizar por razões de segurança e de salubridade pública, já 

devidamente autorizada pelo proprietário e que consistirá na consolidação da fachada, no 

encerramento dos vãos e numa intervenção artística street art a cargo de Gabriel Funky. Esta 

intervenção de street art foi aprovada pelo valor de 200 € (duzentos euros), acrescidos dos impostos 

legais em vigor aplicáveis.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 

 


