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Ata nº 3/2022 

Sessão ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras Realizada a 13 de março de 2022 

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

Edifício da Horta das Figueiras, sito na Rua Fernando Seno, 25, em Évora, reuniu a Junta 

da União de Freguesias da 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, os Vogais Daniel Alexandre 

Galiano Galvoeira e Ana Rita Lavado. 

Intervenção do Público 

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 5. Valor a alterar no fundo de 

maneio. 

ORDEM DO DIA 

Ponto Um – Definições de valor a atribuir. 

ARIFM-Associação Reformados e Idosos da Freguesia da Malagueira - Aprovado o valor de 150€ 

para o almoço e baile de carnaval. 

Projeto Cabo Verde na Universidade de Évora - Aprovado o valor de 300€ para a Gala Projeto 

2022 - Universidade de Évora. 

GARE - Pedido de Apoio, na forma de Parceria. Aprovado apoio, verba a atribuir conforme 

valor de placard. 

PIM TAI- Associação Cultural - Pedido de apoio para a semana dos palhaços, aprovado apoio de 

1.000€. 

Animais Sortudos de Évora - Pedido de apoio à deslocação à Ucrânia, aprovado o valor 

de 500€. Valor a ser entregue caso se realize a viagem. 

CME-DSC-Nuno Ricardo - Aprovado o valor de 300€ à Orquestra Juvenil de Sopros de 

Évora. 

Associ’Arte Associação de Comunicações e Artes - Aprovado o valor de 1.000€ para o 

Concurso de Programação do Armazém & Apoio pela DGARTES. 
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Associação de Reformados da Horta das Figueiras - Apoio aprovado de 150€ para o Baile 

da Pinha. 

Mãe Galinha - Pedido de apoio para aluguer de um autocarro. Não foi aprovado atribuição 

de valor. Foi no entanto aprovado ser atribuído apoio logístico. 

Associação de Moradores do Bairro de Almeirim - Apoio aprovado de 500€ para a 

instalação do “Cantinho da Internet. 

Ponto Dois – Retificação do número da ata. 

Com a transição do ano civil a primeira ata deveria ter o número 1 e por lapso apresentou 

o número sequencial, desta forma a numeração da ata vai ser corrigida e vai passar a 

apresentar o número 1 de 2022. 

Ponto Três – Resume das reuniões com outras instituições. 

O Secretário Mário Monginho apresentou os pontos essenciais da reunião que teve com 

diversas instituições parceiras no projeto URIDI - Unidade de Rede para a Inclusão e 

Desenvolvimento Intercultural. 

A Tesoureira Maria Fernanda Mendes apresentou os pontos essenciais da reunião que 

teve com diversas instituições parceiras no projeto UREPE - Unidade de Rede de 

Envelhecimento Positivo. 

Ponto Quatro – Outros assuntos. 

No jardim público junto à carruagem foram identificados a falta de dois postes para 

impedir o acesso aquele espaço nomeadamente veículos automóveis. 

Ficou sublinhado a falta de coordenação que existe entre a CME e a junta no que concerne 

a questões como limpezas e muito em particular a obras a cargo da CME. 

Ficou definido a elaboração de uma exposição à Presidente da ARSA para a criação de 

uma USF. 

A Vogal Ana Rita Lavado fez o ponto da situação em relação aos contactos que estão a 

ser estabelecidos pela União de Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras para a 

realização de concertos. 

Foi debatido a possibilidade de haver mais descargas de água na ribeira da Torregela. Esta 

ação tem como finalidade a finalidade de impedir que água fique tanto tempo estagnada 

na ribeira e crie maus cheiros. 
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Ponto Cinco – Valor a alterar no fundo de maneio. 

Para fazer face a despesas imprevistas do dia-a-dia, foi aprovada por unanimidade, a 

alteração orçamental ao valor do fundo de maneio para 400€ por edifício. Ficando a verba 

distribuída pelas seguintes rubricas: 

02 01 02 01 Gasolina 20,00 € 

 02 01 02 02 Gasóleo 20,00 € 

02 01 04 99 Limpeza Higiene Diversos 20,00 € 

02 01 05 Refeições Confecionadas 30,00 € 

 02 01 08 Material de Escritório 40,00 € 

02 01 09 Produtos Químicos e farmacêuticos 15,00 € 

 02 01 13 Material de Consumo Hoteleiro 10,00 € 

 02 01 17 Ferramentas e Utensílios 30,00 € 

 02 01 21 01 Outros Bens- Delegação Competências 155,00 € 

02 01 21 02 
Tintas e Outros Bens pra melhoria espaço 
Público 15,00 € 

02 01 21 99 Outros Bens- Diversos 15,00 € 

02 02 09 Comunicações 30,00 € 
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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