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Ata n.º 10 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número dez 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, Fernando Jorge da Cruz Dias e 

Valentina Rodrigues da Silva Castro, vogais da junta de freguesia.---------------------------------------- 

Ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----Ponto dois: Controlo Orçamental – Junho.----------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Horas extraordinárias – Junho.---------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Modificação Orçamental n
o
. 6/2018.----------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Autorizações de pagamento.----------------------------------------------------------------  

-----Ponto seis: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A junta de freguesia deliberou:----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto um: Foram prestadas todas as informações de expediente e outros assuntos de relevo 

para conhecimento do executivo.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: 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 controlo orçamental de receita e 

despesa, de que o executivo tomou conhecimento, dando parecer positivo ao balanço apresentado.- 

-----Ponto três: Foi aprovado o relatório de pagamento de horas extraordinárias autorizadas para o 

mês de junho, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.------------------ 

-----Ponto quatro: O executivo tomou conhecimento e aprova a proposta n
o
.
 
6/2018 de alteração 

do Orçamento da Despesa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Foram aprovadas as seguintes autorizações de pagamento, relativas a aquisições 

de equipamentos, pagamentos ou realização de despesas diversas:----------------------------------------- 

a) Aquisição de ventoinha EDM 55W, para cedência a título de empréstimo aos idosos do centro de 

convívio da CME, no valor de 26,00 € (vinte e seis euros), c/ IVA incluído.------------------------------ 

b) Aquisição de vinil para aplicação no reboque Baú dos Livros, a Maybe, no valor de 49,20 € 

(quarenta e nove euros e vinte cêntimos), c/ IVA incluído.-------------------------------------------------- 

c) Adjudicação da construção do reboque Baú dos Livros, a Fernando Santos Carpintaria, no valor 

de 504,30 € (quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos), c/ IVA incluído.------------------------------ 

d) Aquisição de 2 gambiarras de luzes LED para utilização nos eventos a realizar no chão das 
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covas, no valor de 89,97€ (noventa e nove euros e noventa e oito cêntimos), c/ IVA incluído.--------- 

e) Impressão de 200 cópias de flyer para divulgação de evento no Largo do Chão das Covas, a ser 

apresentado de 15 a 17 de agosto, intitulado, Por Portas Travessas, no valor de 35,79 € (trinta e 

cinco euros e setenta e nove cêntimos).------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Foram deliberados os seguintes apoios:----------------------------------------------------- 

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

comemoração do 169º. aniversário da sociedade. O pedido é aprovado, nos termos dos critérios 

estabelecidos para o efeito, dado que a associação tem sede social na freguesia do Centro Histórico. 

É atribuído um apoio de 500 € (quinhentos euros).------------------------------------------------------------ 

b) Escola de Triatlo Santo António de Évora, pedido de apoio financeiro para a realização de 

ações de divulgação da modalidade nas escolas da freguesia. O pedido é aprovado, nos termos dos 

critérios estabelecidos para o efeito, dado que a ação decorre na freguesia. É atribuído um apoio de 

500 € (quinhentos euros).-----------------------------------------------------------------------------------------  

c) Casa do Benfica de Évora, pedido de apoio financeiro para a realização do jantar comemorativo 

do 25º aniversário da Casa do Benfica em Évora, que se realizou a 11 de maio. O pedido é 

aprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o efeito, dado que a associação tem sede 

social na freguesia do Centro Histórico. É atribuído um apoio de 150 € (cento e cinquenta euros).--- 

d) ASPP/PSP, Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, pedido de cedência da sala da 

assembleia para realização de reunião no próximo dia 9 de Agosto, pelas 11h. O pedido é aprovado, 

sendo a sala cedida de forma não onerosa, tendo em conta tratar-se de uma associação sem fins 

lucrativos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----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 PRESIDENTE (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________ 

 

O SECRETÁRIO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________ 

 

A TESOUREIRA (Valentina Rodrigues da Silva Castro) __________________________________ 

 


