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Ata n.º 7 

 

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

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

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

-----Ponto quatro: Modificação Orçamental n
o
. 4/2018.----------------------------------------------------- 

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

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

-----Ponto sete: Repara.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

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

-----Ponto quatro: O executivo tomou conhecimento e aprova a proposta n
o
.
 
4/2018 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) Realização de levantamento planimétrico e bases para instrução de processo de divisão em 

propriedade horizontal do edifício onde se integra a sede da junta de freguesia, na Rua do Fragoso, 

8, Évora, de acordo com orçamento entregue por Manuel Baião, pelo valor de 1800€ (mil e 

oitocentos euros) + IVA. O trabalho integra a realização dos seguintes elementos: Planta de 

Localização, Planta do Rés-do-Chão, Planta do Primeiro Andar, Planta do Segundo Andar, Planta 

das Coberturas, Alçado da Rua do Fragoso (mais 5 metros para cada um dos lados), Alçado da 
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Rua das Fontes (mais 5 metros para cada um dos lados), Corte AB, Corte Alçado CD (pelo Páteo), 

Corte Alçado EF (pelo Páteo), Levantamento fotográfico do imóvel, (exterior, interior, vãos, 

detalhes), Produção de Plantas para o Processo de Propriedade Horizontal, Cálculo de áreas e 

Memória Descritiva para o Processo e Propriedade Horizontal. (nota: Plantas Cortes e Alçados 

serão complementados com cotas altimétricas obtidas a partir de nivelamento laser).----------------- 

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

a) Liberalitas Julia, pedido de apoio financeiro para a realização em Évora, do III Estágio da 

Orquestra Juvenil de Sopros. O pedido é aprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o 

efeito, dado que a ação decorre na freguesia do Centro Histórico. É atribuído um apoio de 300 € 

(trezentos euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) CDCE, companhia de dança, pedido de apoio financeiro para a realização de Festival 

Internacional de Artes. O pedido é aprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o efeito, 

dado que a ação decorre na freguesia do Centro Histórico. É atribuído um apoio de 500 € 

(quinhentos euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Malvada Associação Artística, pedido de apoio financeiro para constituição da associação. O 

pedido é aprovado, nos termos dos critérios estabelecidos para o efeito, dado que a associação terá 

sede social na freguesia. É atribuído um apoio de 375 € (trezentos e setenta e cinco euros).------------ 

d) SOIR, pedido de apoio financeiro para a realização do espetáculo “As espingardas da Senhora 

Carrar”. 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 na associação em causa.---------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: Foi analisado o pedido do serviço REPARA n.º 00.09.16, solicitado para 

intervenção no sistema elétrico com queixas de passagem de energia elétrica para o duche. Dado o 

perigo existente de electrocução, foi aprovada a intervenção rápida para resolução do problema, de 

acordo com o estabelecido para o efeito (descriminado em ata n.º 53 de 10 de fevereiro de 2016).---- 

-----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 VOGAL (Fernando Jorge da Cruz Dias) _____________________________________________ 

 

A VOGAL (Valentina Rodrigues da Silva Castro) _______________________________________ 


