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Ata n.º 59 

 

-----Aos nove dias do mês de agosto 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 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 por substituição legal do presidente, ausente por baixa médica, devidamente atestada, 

Fernando Jorge da Cruz Dias e Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins.------------------------------------ 

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

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

-----Ponto dois: Controlo Orçamental - Julho.----------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Modificação n.º 5/2016 do Orçamento da Despesa.--------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Passeio anual de idosos. Campo Maior.------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Depósitos dos contentores de resíduos sólidos.-------------------------------------------  

-----Ponto seis: Contanário 2016.------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 julho, 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 5/2016 de alteração do orçamento da despesa.-------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprovou a realização do passeio 

anual de idosos do corrente ano a Campo Maior, com visita a alguns dos monumentos mais 

emblemáticos do seu Centro Histórico e ao Centro de Ciência do Café. O executivo consignou no 

presidente da junta, de acordo com as competências delegadas, a adjudicação das prestações de 

serviços necessários para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, na sequência do pedido de colaboração 

requerido pela Câmara Municipal de Évora, no sentido da aquisição de alguns depósitos dos 

contentores de resíduos sólidos, que existindo em número limitado, não permitem designadamente a 

sua troca para limpeza e desinfeção, é reprovado, por via de circunstâncias pontuais de 

disponibilidade financeira para o efeito, assinalando que, por se considerar o mérito da solicitação e 

nestes termos particulares, a Junta de Freguesia reserva para uma próxima oportunidade a 
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possibilidade de vir a poder retomar este pedido, podendo responder favoravelmente em sequência 

do encontro de condições financeiras favoráveis para o efeito.---------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, é aprovado o apoio à realização do Contanário 

2016, 3º. Festival de contos e formas de contar, organizado pela associação É neste país, que 

ocorrerá de 20 a 24 de setembro e que incluirá a realização de três dezenas de espetáculos que 

ocorrerão em toda a cidade de Évora, dos quais, mais de uma dezena acontecerão no centro 

histórico, contando também com a participação de mais de uma dezena de artistas, só no centro 

histórico, conforme o respetivo programa, a divulgar. O executivo aprova o apoio financeiro a esta 

realização pelo orçamento global previsto de 1400€ (mil e quatrocentos euros), que serão utilizados 

integralmente na compra dos espetáculos a realizar no centro histórico e que acontecerão na 

Biblioteca Pública de Évora, no Museu de Évora e no Teatro Garcia de Resende.----------------------- 

-----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) ______________________________________ 

 

 


