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Ata n.º 66 

 

-----Aos catorze dias do mês de março de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número sessenta e seis 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 - Fevereiro.------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Horas extraordinárias - Fevereiro.------------------------------------------------------------ 

-----Ponto quatro: Conta de Gerência de 2016.--------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: SIADAP. Homologação da avaliação de desempenho do biénio 2015/2016.------ 

-----Ponto seis: Pessoal. Mapa de Férias para 2017.---------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Apoios.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto oito: Proposta de elaboração de monografia de S. Mamede.------------------------------------ 

-----Ponto nove: Higiene e limpeza.----------------------------------------------------------------------------- 

-----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 fevereiro, 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, foi aprovado o relatório de pagamento de horas 

extraordinárias autorizadas para o mês de janeiro, num total de 19,5 horas extraordinárias pagas ou 

compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito, relativas a reuniões com o executivo à 

participação no evento das Janeiras 2017 e a formação Fresoft.-------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi apresentado ao executivo o documento 

relativo aos resultados da conta de gerência relativa ao ano de 2016, que depois de analisada e 

discutida foi aprovada pelo executivo. O documento será enviado para a aprovação da Assembleia 

de Freguesia e posterior envio para o Tribunal de Contas. Foi elaborado e aprovado certificado da 

aprovação da Conta de Gerência de 2016, para envio ao Tribunal de Contas.----------------------------- 
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-----De acordo com a lei em vigor, foi elaborada e aprovada declaração de responsabilidade, 

relativa à idoneidade das contas aprovadas, nesta data assinada por todos os eleitos.-------------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o executivo homologou a proposta de avaliação 

dos funcionários no biénio de 2015/2016 do SIADAP, formalizada pela respectiva Comissão de 

Avaliação, atribuindo a classificação de EXCELENTE à funcionária Alexandra Costa e de 

ADEQUADO ao funcionário Arlindo Melro, harmonizada de acordo com o disposto no art.º 75 da 

Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi apresentado e aprovado o mapa de férias de 

pessoal para 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a) SHE, Sociedade Harmonia Eborense, pedido de apoio financeiro para a realização de um 

laboratório de interpretação/encenação teatral. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos 

critérios estabelecidos para o efeito, dado que a associação tem a sua sede social na freguesia do 

centro histórico, onde ocorre a ação proposta. É atribuído um apoio no valor de 500 € (quinhentos 

euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) MDM, Movimento Democrático das Mulheres, pedido de apoio financeiro para a realização 

das jornadas Cante no Feminino. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios 

estabelecidos para o efeito, designadamente na medida em que a acção decorre no centro histórico. 

É atribuído um apoio no valor de 200 € (duzentos euros).--------------------------------------------------- 

c) Clube de Badminton de Évora, pedido de apoio financeiro para a realização de acções de 

divulgação da modalidade nas escolas da freguesia, incluindo a presença de formadores e de todo o 

material necessário à realização destas ações. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos 

critérios estabelecidos, designadamente na medida em que a acção decorre no centro histórico. É 

atribuído um apoio no valor de 500 € (quinhentos euros).---------------------------------------------------- 

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

promover a elaboração de uma monografia sobre a antiga freguesia de S. Mamede, uma vez que é a 

única das antigas freguesias que não dispõe de um estudo desta natureza, ao contrário das antigas 

freguesias de S. Antão, Sé e São Pedro. É proposta a elaboração deste estudo sobre a freguesia de S. 

Mamede, bem como a reedição e repaginação das outras monografias, de S Antão, Sé e São Pedro, 

por forma a constituir um volume único que compile as monografias de todas as freguesias que 

agora constituem a União das Freguesias de Évora. É proposto que esta edição tenha a coordenação 

do historiador Francisco Bilou. A presente proposta foi aprovada, ficando ainda para posterior 

reunião de executivo a aprovação do orçamento para o efeito.----------------------------------------------  
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-----Quanto ao ponto oito da ordem de trabalhos, prosseguindo a política de reforço das condições 

de limpeza e higienização do centro histórico, de acordo com o orçamento apresentado, este 

executivo aprova a aquisição de um novo balde de contentor para o centro histórico, o que 

permitirá maior regularidade na substituição para limpeza e higienização destes contentores, 

melhorando assim a capacidade de manutenção do centro histórico limpo.------------------------------ 

-----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) ________________________________________________ 

 

 

 


