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Ata nº7/2022 

Reunião ordinária da Junta da União das Freguesias de Malagueira e 

Horta das Figueiras realizada a 11 de julho de 2022 

Aos onze dias do mês de julho, pelas 18 horas, no Edifício da Malagueira, sito na Praça 

Zeca Afonso, 15, em Évora, reuniu o Executivo da Junta da União de Freguesias de 

Malagueira e Horta das Figueiras, com a presença dos eleitos: Presidente Ananias Delfim 

Courelas Quintano, o Secretário Mário Augusto Bragado Monginho, o Vogal Daniel 

Alexandre Galiano Galvoeira e a Vogal Ana Rita Lavado. 

A Tesoureira não esteve presente por estar de férias. 

Intervenção do Público  

Registou-se a presença de público. 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Presidente pediu para ser alterado o ponto 3 da ordem do dia. Onde se lê “Honorários” 

deve-se passar a ler “Horários” e assim sendo o ponto 3 do referido edital passa a ser “3. 

Horários, banco de horas e mapa de férias.” 

Foram lidas e aprovadas as atas número 5 de 09 de maio de 2022 e número 6 de 13 de 

junho de 2022.  

ORDEM DO DIA  

Ponto Um – Balanço da reunião de Assembleia de Freguesia realizada no passado 

dia 28 junho. 

Na apresentação deste ponto o Presidente passou a palavra ao Secretário Mário Monginho 

e ao Vogal Daniel Galvoeira para efetuarem o balanço da reunião da Assembleia de 

Freguesia. Foi dada particular incidência à questão dos apoios, por ter sido tema levantado 

pela bancada da CDU na assembleia. 

Ponto Dois – Atribuição de apoios e balanço dos já atribuídos. 

Até à presente data foram atribuídos cerca de catorze mil euros (14.000€), distribuídos 

por associações culturais e desportivas. 

Foram igualmente atribuídos um valor a rondar os dois mil e quinhentos euros (2,500€) 

de apoios logísticos, nomeadamente fotocópias, cartazes, tintas, sinaléticas, etc. 
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Foi acordado que na próxima assembleia de freguesia o executivo iria fornecer o mapa 

de apoios dados e respetivos valores. 

A Associação de Reformados e Pensionistas da Horta das Figueiras solicitou um apoio 

para uma sardinhada a realizar para os seus associados, que foi aprovado; 

O Grupo Desportivo e Cultural da Cruz da Picada (GDCCP) requalificou o seu ringue 

para a melhoria das condições da prática desportiva. Quando da tomada de posse, foi 

assumido pelo executivo a aquisição das balizas para o referido ringue. Este apoio insere-

se na parceria entre a Junta e o GDCCP no programa “bairros saudáveis”. O GDCCP 

solicitou apoio à junta para a realização do “Grande Prémio de Atletismo” que, 

normalmente, envolve cerca 400 atletas. O apoio solicitado traduz-se na aquisição das 

t-shirt para o evento no valor de 1.550€, que foi aprovado.  

Ponto Três – Horários, banco de horas e mapa de férias. 

Os horários serão ajustados das 07 horas até as 13 horas para os assistentes operacionais 

com início a 1 de julho. Esta alteração é justificada com o calor que se faz sentir nos 

meses de julho e agosto. 

O Executivo reuniu com os Assistentes Operacionais e ficou definido e acordado que as 

horas para o banco de horas só serão aceites após aprovação do Executivo. 

Havia um grande número de  horas acumuladas, o Executivo teve a preocupação de 

garantir sempre a presença dos colaboradores nos edifícios da junta, esta preocupação é 

abrangente a Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais. 

Ponto Quatro – 5ª alteração orçamental. 

A União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras passou a ter a necessidade 

de comprar sacos para a recolha do lixo. Estes sacos eram fornecidos pela CME. Esta 

alteração obrigou a um reforço de mil euros (1.000€) na rubrica.  

Ponto Quinto – Limpeza da Freguesia. 

As ruas e bairros da freguesia estão a ficar num estado que o Executivo lamenta. 

Preocupado com esta situação está em contacto constante com a CME para a respetiva 

limpeza e manutenção. Existe atualmente uma cooperação entre o Executivo da junta e a 

CME. O Executivo é informado da área de ação onde os Assistentes Operacionais vão 

intervir, e desta forma, os da junta podem atuar em outras áreas. 

Embora a limpeza das ruas e dos bairros da freguesia sejam da inteira competência da 

CME a UFMHF nunca irá negar a sua limpeza ou a manutenção. Embora, salientou o 
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Presidente da junta, quando os Assistentes Operacionais estão a fazer limpeza das ruas 

não estão a fazer manutenção nas escolas. 

A UFMHF está a fazer um levantamento de papeleiras, dispensadores para sacos de 

dejetos de canídeos. 

Da mesma forma, está a ser planeado a instalação de bancos. 

Como os dispensadores de sacos para dejetos de canídeos, são diferenciados e caros, o 

Executivo está a ponderar a possibilidade de os mesmos serem fornecidos nos dois 

edifícios da junta. 

 

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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