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Ata n.º 32 

 

-----Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, teve lugar nas instalações 

da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número trinta e dois 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 – Abril.------------------------------------------------------------------  

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

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

-----Ponto cinco: Homologação dos resultados de Concurso AO.-------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Aquisição de material de proteção e de máscaras kit de higienização.-------------------- 

 

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 

abril, 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 abril, 

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

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

a relação de ordens de pagamento apresentada ao executivo -------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: De acordo com a ata final apresentada pelo júri do procedimento concursal comum 

para recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado 

de um Assistente Operacional (código OE201908/0596, publicado na BEP - Bolsa de Emprego 

Público em 6 de setembro de 2019), designado por deliberação da Junta de Freguesia em reunião de 

três de agosto de 2019, constituído pelo Presidente do Júri, António Danado, advogado, 1º vogal 

efetivo, Alexandra Costa, Assistente Técnica da União das Freguesias de Évora e 2º vogal efetivo, 

António Correia, Assistente Técnico da Câmara Municipal de Évora, o executivo determina e aprova 

a homologação da seguinte lista ordenada e final dos resultados do concurso em referência:------------  

1º. Classificado - Rute Isabel Galvão Melro – nota final de 17 valores.-------------------------------------- 
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2º. Classificado - Rui Pedro Nunes Cabeçana – nota final de 11 valores.------------------------------------ 

Nestes termos e de acordo com o contido na ata final do júri, o executivo autoriza o presidente da 

junta de freguesia a proceder à contratação a tempo indeterminado, do candidato aprovado em 

primeiro lugar, Rute Isabel Galvão Melro, de acordo com a classificação final determinada pelo júri. 

A presente decisão deverá ser publicitada nos termos previstos para o efeito.----------------------------- 

-----Ponto seis: O executivo aprovou a aquisição de material para composição dos kits de 

higienização para distribuição à população residente no centro histórico, particularmente destinados 

aos grupos de maior risco, nomeadamente, para as pessoas mais idosas (+65 anos de idade) e com 

rendimentos mais baixos (detentores do Cartão do Idoso, do Cartão Évora Solidária ou em situação 

de desemprego devidamente comprovado). O executivo considera que serão estas as populações a 

apoiar nesta fase, tendo em conta que o mercado já disponibiliza equipamentos de proteção em 

quantidade suficiente, acessíveis para as populações com maior poder de compra. Considera ainda, 

que o uso continuado de máscaras descartáveis, designadamente pelo seu preço elevado, 

incomportável para muitas pessoas, tendo em conta que estas apenas deveriam ser usadas por um 

curto período de tempo, tem levado ao uso continuado e inapropriado das mesmas, comprometendo 

assim a proteção devida a estas populações. Assim, a junta de freguesia considerou que a melhor 

alternativa seria a utilização de máscaras reutilizáveis e laváveis, pelo que tomou a iniciativa da 

criação de um kit, que agora disponibilizará à população da freguesia abrangida pelos critérios 

definidos, constituído por 1 máscara reutilizável, em duas versões, com e sem filtro substituível, 1 

máscara descartável e 1 frasco de gel desinfetante. Estes kits serão distribuídos gratuitamente aos 

moradores que se enquadram nos critérios estabelecidos e estarão ainda disponíveis perante um 

pedido à Junta de Freguesia, que ponderará a sua atribuição em cada caso.--------------------------------- 

-----O executivo aprovou ainda a aquisição de outro material de proteção, designadamente, dois 

dispensadores de pedal para a junta para disponibilização de gel desinfetante, duas divisórias em 

acrílico para o atendimento e ainda viseiras para os funcionários da junta de freguesia, permitindo 

assim a sua proteção e a total manutenção da operacionalidade dos serviços, disponibilizando todos 

os documentos necessários e serviços, mantendo a segurança de funcionários e cidadãos.---------------  

-----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) __________________________________ 


