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Ata n.º 26 

 

-----Aos seis dias do mês de novembro 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 seis 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 – outubro.--------------------------------------------------------------  

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

-----Ponto quatro: Modificações ao Orçamento da Despesa n
os

. 5/2019 e 6/2019.---------------------- 

-----Ponto cinco: Modificação ao Plano Plurianual de Investimentos nº. 2/2019.------------------------ 

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

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

-----Ponto sete: Higiene e Segurança no Trabalho.----------------------------------------------------------- 

 

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 

outubro, através da apresentação das respetivas folhas 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 

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

-----Ponto quatro: Foram aprovadas as alterações n
os

. 5/2019 e nº. 6/2019, de modificação ao 

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

-----Ponto cinco: Foi aprovada a alteração nº. 2/2019, de modificação ao Plano Plurianual de 

Investimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Foram aprovados os pagamentos realizados, relativos ao mês de outubro, conforme 

a relação de ordens de pagamento apresentada ao executivo. Destaca-se, neste âmbito, a aquisição 

de duas peças iluminárias da série Apontamentos Verticais, da autoria da artista eborense Anabela 

Calatróia, no âmbito da política de apoio a artistas locais, que propõe a aquisição para o 

património da freguesia de obras de interesse destes autores, no caso, duas peças escultóricas, 

inspiradas no Cromeleque dos Almendres e nas esculturas do Jardim Diana, duas referências da 
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cidade de Évora. Estas estruturas, prismas triangulares com 2,0 m x 0,60 m e um ponto de luz 

interno em led, são adquiridas de acordo com o orçamento, no valor de 700€ (setecentos euros).----- 

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

a) APPACDM, pedido de apoio para a impressão de 80 exemplares da 9ª. edição do jornal desta 

instituição de solidariedade social, com sede em Évora, de periodicidade trimestral, em formato A3, 

para divulgação das atividades da instituição e outras de utilidade pública. O pedido é aprovado 

uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito, considerando que a ação tem 

elevado interesse para as populações da freguesia, designadamente no que diz respeito à informação 

sobre os serviços prestados pela instituição, de reabilitação pessoal, social e profissional para 

pessoas com deficiência e incapacidades. É atribuído um apoio no valor da impressão do jornal, 

orçamentado em 175,40 € (cento e setenta e cinco euros e quarenta cêntimos) + IVA.------------------ 

b) AHRIE, pedido de apoio financeiro para a realização do 40.º aniversário da associação. 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).----- 

c) Associ’arte, Associação de Comunicação e Artes, pedido de apoio financeiro para a realização 

do espetáculo com o grupo feminino Maria Monda, no âmbito da festa de aniversário da associação. 

O pedido é aprovado, de acordo com os critérios estabelecidos para o efeito, na medida em que esta 

associação tem a sua sede social na freguesia. É atribuído um apoio no valor de 250€ (duzentos e 

cinquenta euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto sete: O executivo aprovou a rescisão do contrato de prestação de Serviços de Higiene e 

Segurança no Trabalho, por não considerar satisfatória a prestação dos serviços contratados até à 

data. Nestes termos, considerando o final da vigência do atual contrato, com a empresa VivaMais, a 

6 de junho de 2020, considerando ainda a exigência contratual para rescisão, do envio de um aviso 

com 120 dias de antecedência, por forma a evitar a renovação automática do contrato em vigor, o 

executivo delibera no sentido do envio de carta registada para rescisão deste contrato, bem como a 

adjudicação da prestação destes serviços, de acordo com a proposta apresentada, à empresa Cosmo 

Amplitude. O executivo autoriza o Presidente da Junta de Freguesia a realizar os procedimentos 

com vista à assinatura de novo contrato, para prestação dos Serviços de Higiene e Segurança.-------- 

-----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) __________________________________ 


