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Ata nº2/2022 

Sessão ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras Realizada a 14 de fevereiro de 2022 

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 18 horas, no 

Edifício da Malagueira, 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 o Vogal Daniel Galvoeira. 

Intervenção do Público  

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

Não houve intervenção por parte público presente. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Presidente da União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras pediu a palavra 

e solicitou que fosse acrescentado mais um ponto na ordem do dia. Com a concordância 

de todos foi acrescentado mais um ponto que passa a ser o 7. Contrato Interadministrativo.  

ORDEM DO DIA  

Ponto Um – Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Apoio Jurídico. 

Foram apresentadas três propostas para a prestação de serviços jurídicos, foi aprovada a 

apresentada pela Eborae Advogados - Sampaio, Ferreira, Sousa, Tique & Associados. 

Ponto Dois – Ajuste Direto para Prestação de Serviços no âmbito da Segurança e 

Higiene no Trabalho. 

Foram consultadas quatro empresas para apresentarem propostas para a prestação de 

serviços no âmbito da segurança e higiene no trabalho: a Interprev; a Evoralabor- 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, Lda; a Cosmoamplitude - Segurança e Saúde 

no Trabalho e a Previbox - Engenharia, Equipametos e Prevenção Laboral, Lda. Só a 

Interpreve e a Cosmoamplitude responderam. Ficou aprovada a proposta apresentada pela 

Interprev. 

Ponto Três – Apoios solicitados à Junta. 

Os apoio que solicitados à Junta são os seguintes: 

Malvada Associação Artística - Aprovado apoio de 1.000 (mil) euro, caso o projeto 

apresentado à GESART seja aprovado; 
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APDCDM - Aprovado apoio de 1.275,49 (mil, duzentos e setenta e cinco euros e quarente 

e nove cêntimos) euros; 

Flor do Alentejo - Aprovado apoio de 1.000 (mil) euros; 

Aminata - Aprovado apoio de 750 (setecentos e cinquenta) euros; 

CORUE - Aprovado apoio de 300 (trezentos) euros; 

Associação de Reformados da Horta das Figueiras - Aprovado apoio de 250 (duzentos e 

cinquenta) euros. 

Ponto Quatro – Alteração do circuito de requisição de material para as escolas, 

forma de pagamento das refeições escolares, preço das refeições para professores e 

funcionários. 

O Executivo da junta decidiu que as escolas passam a requisitar diretamente à junta e que 

o fornecedor entregará diretamente nas escolas. As refeições serão pagas através de 

transferência bancária ou pagas no balcão da junta. Foi aprovado o valor de 1,68€ (um 

euro e sessenta e oito cêntimos), como valor único, a ser pago por refeição escolar quer 

por professores quer por pessoal não docente. 

Ponto Cinco – Primeira alteração ao Orçamento da Despesa. 

Foi aprovada por unanimidade, a alteração orçamental à Despesa para aquisição do 

modulo Webtime. 

Ponto Seis – Organização interna dos Serviços. 

A organização interna ficou estruturada da seguinte forma: 

Presidente Ananias Quintano - Coordenação do Executivo, Contratos e Ajustes Diretos, 

Coordenação de Todo o Pessoal e Contactos Institucionais; 

Tesoureira Maria Fernanda Mendes - Coordenação com as escolas, Gabinete de Apoio ao 

Idoso, Contabilidade e Recuperação da Horta; 

Secretário Mário Monginho - Substituto do Presidente, Organização Informática, 

Coordenação dos Assistentes Operacionais (atividades nos bairros), Cedência de 

Transportes; 

Vogal Ana Rita Lavado - Celebrações para 2022, Parcerias em Projetos, Gabinete de 

Apoio ao Idoso, Horta e Bairros Saudáveis; 

Vogal Daniel Galvoeira - Apoio a Contratos e Ajustes Diretos, Apoios e concursos, 

Questões Orçamentais. 
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Ponto Sete – Contrato Interadministrativo. 

Foi aprovado o contrato Interadministrativo para 2022. No entanto, foi enviado ao 

executivo municipal um ofício, contestando a forma como o contrato foi elaborado, sem 

ouvir as freguesias, e a alertar que a verba transferida é manifestamente insuficiente. O 

valor atribuído é de 37.700€ (trinta e sete mil e setecentos euros) e que representa metade 

do que é necessário. A junta gasta atualmente 87.000€ (oitenta e sete mil euros), ao qual 

ainda acresce despesas com vestuário, calçado, limpeza e arranjos diversos 

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