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Ata nº1/2022 

Sessão ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras Realizada a 10 de janeiro de 2022 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 18 horas e 30 

minutos, no Edifício da Horta das Figueiras, sito na Praça Zeca Afonso, 15, 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, o Secretário Mário Augusto Bragado Monginho e os Vogais 

Ana Rita Lavado e Daniel Galvoeira.-------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Público --------------------------------------------------------------------------- 

Registou-se a presença de público, com diversas intervenções.------------------------------- 

A primeira intervenção foi feita pelo sr. António Mourato. Fez um enquadramento da sua 

intervenção com a referência ao limite de 10 fregueses na reunião da junta. Em seguida, 

levantou a questão da falta de uma passadeira junto à escola primária da Senhora da Glória 

e o Pingo Doce.--------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente informou que a referência ao limita de 10 fregueses se deve às regras em 

vigor por causa da pandemia e que a mesmo irá desaparecer em convocatórias futuras.--- 

A freguesa Constantina Coias questionou o Executivo se dispunha de algum gabinete de 

voluntariado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tomou da palavra o Presidente que informou a União de Freguesias da Malagueira e 

Horta das Figueiras dispõe de um gabinete de voluntariado, o Gabinete do Idoso.--------- 

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

Não existe matéria antes da ordem do dia.-------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------------------------

Ponto Um – Alteração orçamental.-------------------------------------------------------------- 

Foi aprovado a alteração entre rubricas no valor de 2.457,37€ (dois mil, quatrocentos e 

cinquenta e sete euros e trinta e sete cêntimos.--------------------------------------------------- 

Ponto Dois – Ajuste Direto para produtos hortícolas e frutícolas para as cantinas 

escolares no ano letivo 2021/2022 referente ao 2º período--------------------------------- 

Realizou-se uma reunião entre o Executivo da Junta e a empresa Trilho, ficou estipulado 

que a empresa vai rever a qualidade dos produtos fornecidos e fazer tudo para que o 

fornecimento volte ao normal. Foi adjudicado mais 3 (três) meses à referida empresa.---- 
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Ponto Três – Ajuste Direto para aquisição de serviços de contabilidade--------------- 

Decidiu-se por unanimidade efetuar novo ajuste direto com a Pocalentejo - Apoio 

Contabilístico, Fiscal, Informática e Formação, Lda para apoio ao serviço de 

contabilidade da Junta.------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto Quatro – Ajuste Direto para aquisição de serviços de limpeza e higiene nos 

dois edifícios da União de Freguesias----------------------------------------------------------- 

Foi igualmente aprovado por unanimidade efetuar novo ajuste direto com a Dª. Silvina 

Miranda para efetuar os serviços de limpeza nos dois edifícios, ficando o fornecimento 

dos produtos de limpeza e registo da limpeza a seu cargo.  

Ponto Cinco – Autorização Prévia Genérica para Assunção de Compromissos 

Plurianuais, âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso--------------- 

Foi aprovada por unanimidade, e vai ser remetida à Assembleia de Freguesia, a proposta 

para a Assunção de Compromissos Plurianuais.------------------------------------------------- 

Ponto Seis – Reestruturação Interna------------------------------------------------------------ 

O Presidente apresentou uma proposta para a organização interna do Executivo da Junta 

com a definição dos pelouros e funções de cada um. Apresentou ainda, uma proposta com 

as funções da responsabilidade de cada Assistente Técnica. A proposta foi aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, se lavrou a presente ata composta por duas 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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