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Ata n.º 72 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número setenta e dois 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 - agosto.----------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Modificação Orçamental nº. 8/2017.--------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Apoios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Escola de S. Mamede. Equipamento.------------------------------------------------------ 

-----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 agosto, 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 aprova a proposta n.º 8/2017 de 

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

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

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

a) Associação Flor do Alto Alentejo, (ent.: 258-17) pedido de apoio financeiro para a realização 

do Encontro Nacional de Folclore, integrado no 36.º aniversário da associação. 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. É atribuído um apoio no valor de 250 € 

(duzentos e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Associação de Reformados da Malagueira, ARIFM, (ent.: 218-17), pedido de apoio para a 

realização do “Encontro de Grupos Corais”, integrado nas comemorações do mês do idoso, em 

outubro de 2017. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o 

efeito, dado que o evento acolhe várias associações da freguesia. É atribuído um apoio no valor de 

250 € (duzentos e cinquenta euros).-----------------------------------------------------------------------------  
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c) Refood Évora, pedido de apoio para a aquisição de caixas de plástico para transporte de 

alimentos.  O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, 

dado o caráter social desta organização que tem sede na freguesia. É atribuído um apoio no valor de 

250 € (duzentos e cinquenta euros).-----------------------------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o executivo aprova a aquisição de um armário 

frigorífico de conservação de congelados, tipo industrial, para substituição das arcas congeladoras 

existentes, que têm permanecido na escola a título de empréstimo e em más condições de 

funcionamento, de acordo com o plano de investimentos previsto e o orçamento apresentado (orç. 

178), pela empresa TECLASUL, no valor de 2.379,00 € (dois mil trezentos e setenta e nova euros) 

+ IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O executivo aprova ainda as reparações nos equipamentos existentes, de acordo com a 

proposta apresentada pela empresa TECLASUL, designadamente, o restauro dos móveis de inox 

existentes, designadamente no que se refere ao fechamento das suas faces traseiras e portas, no 

valor de 1.765,00 € (mil setecentos e sessenta e cinco euros) + IVA, e a colocação de borrachas no 

armário frigorífico existente, no valor de 225,00 € (duzentos e vinte e cinco euros) + IVA.------------  

-----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) ________________________________________________ 


