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Ata n.º 13 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número treze 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 – Setembro.-----------------------------------------------------------  

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

-----Ponto quatro: Modificação Orçamental n
o
. 10/2018.--------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos nº. 4/2018.------------------------ 

-----Ponto seis: Autorizações de pagamento.-------------------------------------------------------------------  

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

-----Ponto oito: Património.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

setembro, 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 setembro, pagas ou compensadas ao(s) funcionário(s) destacado(s) para o efeito.-------------- 

-----Ponto quatro: O executivo tomou conhecimento e aprova a proposta n
o
.
 
10/2018 de alteração 

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

-----Ponto cinco: O executivo tomou conhecimento e aprova a proposta n
o
.
 
4/2018 de modificação 

ao Plano Plurianual de Investimentos.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a) Trabalhos relacionados com a montagem do Stand da Feira de S. João 2018, adjudicados a Rui 

Belo Unipessoal, Lda., no valor de 415 € (quatrocentos e quinze euros), c/ IVA incluído.--------------  
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-----Ponto sete: Foram deliberados os seguintes apoios:----------------------------------------------------- 

a) Grupo Desportivo da Cruz da Picada, pedido de apoio financeiro para a realização da 31.ª 

edição do Grande Prémio de Atletismo da Cruz da Picada. Embora considerando o interesse da 

iniciativa, o pedido é reprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o efeito, dado que a 

associação não tem sede social na freguesia do Centro Histórico e a ação não decorre na freguesia.-- 

b) SOIR, pedido de apoio financeiro para a realização do festival de cinema FIKE. 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). O 

secretário Fernando Dias pediu escusa à votação por declaração prévia de interesse pessoal.---------- 

c) Alentejo de Excelência, Associação para a Competitividade, pedido de apoio para a realização 

do III Encontro Ibero-Americano de Turismo Rural, a realizar-se em Évora, no Centro Histórico, de 

28 a 30 de Outubro. O pedido é aprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o efeito, 

dado que a ação ocorre na área da freguesia. É atribuído um apoio de 400 € (quatrocentos euros).---- 

-----Ponto oito: Foram abatidos ao inventário os seguintes bens:------------------------------------------- 

a) Abate n.º 1/2018, computador portátil Toshiba, n.º de inventário 30062, inoperacional e 

irrecuperável, em fim de vida, conforme o respetivo auto de abate.---------------------------------------- 

b) Abate n.º 2/2018, computador, abatido em data anterior a 2013, n.º de inventário 30047, sem 

registo de abate conhecido, confirmado na presente data, por atualização de inventário.----------------   

c) Abate n.º 3/2018, computador portátil Toshiba, n.º de inventário 20193, ainda funcional mas sem 

uso compatível com os serviços, alienado a título gratuito para oferta a alunos carenciados da 

Escola de S. Mamede e recondicionado gratuitamente por Novabit, Lda..--------------------------------- 

d) Abate n.º 4/2018, computador desktop HP PRO 3010 MT, n.º de inventário 20213, funcional 

mas sem uso compatível com os serviços, alienado a título gratuito para oferta à PSP, equipa de 

proximidade do Centro Histórico e recondicionado gratuitamente por Novabit, Lda..------------------- 

e) Abate n.º 5/2018, computador, abatido em data anterior a 2013, n.º de inventário 30052, sem 

registo de abate conhecido, confirmado na presente data, por atualização de inventário.---------------- 

-----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) __________________________________ 


