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Ata n.º 24 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número vinte e quatro 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 – agosto.---------------------------------------------------------------  

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

-----Ponto quatro: Autorizações de pagamento - agosto.---------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Aquisição de veículo elétrico Addax. Análise de propostas e decisão de 

adjudicação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 

agosto, 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 pagamento de horas extraordinárias autorizadas para o mês de 

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

-----Ponto quatro: Foram aprovados os pagamentos realizados, relativos ao mês de agosto, 

conforme a relação de ordens de pagamento apresentado ao executivo.----------------------------------- 

-----Ponto cinco: O executivo analisou as propostas recebidas no âmbito do procedimento para 

aquisição de veículo elétrico Addax MT 15, para operação na área da freguesia, aprovado em 

reunião anterior, no seguimento da aprovação da candidatura ao programa JUNTAr, do Fundo 

Ambiental, de acordo com o previsto nas Opções do Plano, Orçamento e PPI para 2019. O 

procedimento de Consulta Prévia aprovado, determinou o envio de convite e respetivo caderno de 

encargos a três empresas fornecedoras, para apresentação de proposta, a saber, às empresas 

Simopeças, Lda., HM, Veículos e Máquinas, Lda., e ACRV – Comércio de Veículos e Peças, Lda.. 

Foram rececionadas nos termos do convite enviado, duas propostas, uma vez que a empresa ACRV 
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– Comércio de Veículos e Peças, Lda. não apresentou proposta nos prazos estabelecidos para o 

efeito. Da análise das propostas, o executivo aprova a adjudicação à empresa Simopeças, Lda., 

uma vez que apresenta a proposta mais favorável em termos de preço e de forma de pagamento. 

Nestes termos, o executivo confere poderes ao Presidente da Junta de Freguesia para envio de 

notificação de adjudicação e de formalização do respetivo contrato de aquisição do veículo elétrico 

Addax MT 15, de acordo com os termos da proposta apresentada.------------------------------------------ 

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

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

musical, a realizar na Praça do Giraldo, Évora, integrado nas comemorações do 170.º aniversário da 

coletividade. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o 

efeito, considerando que a associação tem a sua sede social na freguesia e a ação proposta decorre 

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

b) SOIR, pedido de apoio financeiro para a realização da atividade Café Abril, inserida nas 

comemorações do 25 de Abril. 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.-------------------------------------------------------------------------- 

-----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) __________________________________ 

 


