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Ata nº5/2021 

Sessão ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras realizada a 13 de dezembro de 2021 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas 

e trinta minutos, no Edifício da Horta das Figueiras, sito na rua Fernando Seno, 25, em 

Évora, reuniu a Junta da União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, com 

a presença dos eleitos: Presidente Ananias Delfim Courelas Quintano; a Tesoureira Maria 

Fernanda Maurício Mendes e o Secretário Mário Augusto Bragado Monginho.------------ 

Intervenção do Público 

O Presidente questionou o público presente na sala se alguém pretendia usar da palavra, 

registando-se o pedido de intervenção do Sr. António Mourato que chamou a atenção para 

o escoamento de águas fluviais na Rua dos Poiais. Frisou que no dia 20 de março de 2013 

no portal “A minha Rua” reclamou que na rua mencionada nomeadamente nos nº 11, 13 

e 15 quando chove não haver escoamento para as águas acumulando água e lama. 

Recebeu resposta no dia 29 de março de 2013 em como tinha sido recebido o protesto e 

no dia 4 de novembro ainda do mesmo que o problema se encontrava resolvido. Passado 

8 anos está novamente na junta a chamar para a atenção em virtude de nada ter sido feito 

para a resolução do problema e a água e a lama continua a acumular.------------------------ 

O Presidente da junta tomou da palavra e sublinhou a impossibilidade de a junta atuar por 

si para a resolução do mesmo, mas afirmou que na próxima reunião com a Câmara 

Municipal de Évora iria levar o problema a debate e, mais uma vez alertar o vereador do 

pelouro para a resolução do mesmo.--------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------- 

O Presidente solicitou que fosse adicionado mais um ponto à ordem do dia que foi 

aprovado pelos restantes membros do executivo, passando a ser o Ponto Sete para a 

aquisição de mobiliário de escritório para as salas de reunião do edifício da Horta das 

Figueiras e da Malagueira.-------------------------------------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------

Ponto Um – Deliberação para aquisição de duas impressoras multifunções.---------- 

O executivo da junta aprovou por unanimidade a aquisição de duas impressoras Oki ES 

8453dnct MFP à firma João Rosa no valor de 2.300 euros mais IVA à taxa legal em 

vigor.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois – Atualização do hardware para os portáteis da Junta de Freguesia------ 

Ficou deliberado unanimemente pelo executivo da junta a atualização do hardware dos 

portáteis da junta de freguesia.--------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três – Deliberação para aquisição de Gestão e Controlo de Assiduidade para 

os trabalhadores da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------- 

O executivo da junta aprovou por unanimidade a aquisição do software para a gestão e 

controlo da assiduidade dos seus trabalhadores no valor de 1.740 euros mais IVA à taxa 

legal em vigor.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – Análise de proposta de Protocolo de colaboração ANACOM.-------- 

Foi deliberada unanimemente aceitar o pedido da ANACOM para a celebração de um 

protocolo com a Junta de Freguesia da Malagueira e Horta das Figueiras para a 

disponibilização dos meios e dos instrumentos necessários à realização de inquirições de 

testemunhas (presenciais ou através de videoconferência) a partir das instalações da 

junta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco – Pedidos de apoio.----------------------------------------------------------------- 

Foram abordados vários pedidos por entidades de natureza diferentes no que diz respeito 

a compras, apoios e comparticipações.------------------------------------------------------------ 

A Universidade Sénior de Évora solicitou o apoio de 100€ para oferta do Jantar de Natal 

dos voluntários, que ajudam a instituição, o que foi aprovado--------------------------------- 

A Escola do Bairro de Almeirim solicitou o apoio de material como lápis, blocos, 

cadernos ou outros para distribuir pelos alunos. A junta deliberou distribuir um livro de 

contos de natal, já adquiridos, por cada escola e jardim da freguesia.------------------------ 

Associação de Moradores e Cidadãos - Malagueira Viva e Vivida solicitou a intervenção 

do executivo no pedido de atribuição dos dois moinhos perto do lago para a criação da 

sua sede e de um atelier. Este pedido foi aprovado por unanimidade, ficando decidido 

atuar junto do vereador Alexandre Varela.-------------------------------------------------------- 
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Ficou pendente o apoio financeiro solicitado pelo BTT Malagueira - Amigos do pedal, 

visto que o mesmo se referia ao passado mês de outubro.-------------------------------------- 

Ponto Seis – Outros assuntos--------------------------------------------------------------------- 

O Presidente informou ter sido feita um pedido de cotação de seguros. Nas propostas 

apresentadas concluiu-se que uma destas era muito mais vantajosa que as atuais. Por isso, 

optou-se por mudar os seguros de companhia, com a concordância de todos.--------------- 

FRAD - Frente Rotária Anti Diabetes pede a divulgação de um workshop, foi aprovado 

unanimemente pela junta.--------------------------------------------------------------------------- 

Foi solicitado à Engenheira que efetuou o relatório da vistoria da obra do edifício da junta 

da Horta das Figueiras um orçamento das obras necessárias apontadas no relatório. O 

orçamento apresentado para orçamentar as obras necessárias ficou pendente para se 

estudar a sua de viabilidade.------------------------------------------------------------------------ 

Foram aprovados por unanimidade apoio diversos às escolas e jardins de Infância da 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Sete – Aquisição de mobiliário de escritório------------------------------------------ 

Foi aprovado por unanimidade a aquisição de mobiliário de escritório para equipar as 

salar de reuniões do edifício da Horta da Figueiras e da Malagueira para as diversas 

atividades solicitadas e reuniões da Assembleia de Freguesia.--------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata composta por quatro páginas que vai 

ser assinada pelo Presidente da Junta, Ananias Delfim Courelas Quintano, e por mim, 

Mário Augusto Bragado Monginho, secretário, que a redigi. 

 

O Presidente, 

 

___________________________________________________________________ 

(Ananias Delfim Courelas Quintano) 

 

O Secretário, 

 

_________________________________________________________________ 

(Mário Augusto Bragado Monginho) 
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