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Ata n.º 58 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número cinquenta 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 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 - Junho.---------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Modificação n.º 4/2016 do Orçamento da Despesa.--------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Festival de Verão – Évora à Calma.------------------------------------------------------ 

-----Ponto cinco: Espetáculo de Marionetas.------------------------------------------------------------------- 

-----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 junho, 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.-------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento e aprova a 

proposta n.º 4/2016 de alteração do orçamento da despesa.-------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi aprovado o programa e orçamento para o 

festival Évora à Calma, no valor global de 4600 € (quatro mil e seiscentos euros), que incluirá a 

realização de 22 espetáculos/atividades durante os meses de agosto e setembro.------------------------- 

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

marionetas, de La Estrella, Jugo de Juguetes, a realizar no centro histórico nos dias 21 e 23 de 

julho, na Praça do Sertório e de 1º. Maio, pelo valor total de 500,00 € (s/ IVA; 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.----- 

 

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) ________________________________________________ 


