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RELATÓRIO E CONTAS 
RELATÓRIO DA ACTIVIDADE  

 

( R E S U M O S )  

 

Introdução 

A Junta de Freguesia elaborou e aprovou nos termos legais, designadamente do n.º 2, alínea d) do 
Art.º 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação do órgão 
deliberativo. 

Cabe agora à sua Assembleia de Freguesia apreciar e votar os documentos de prestação de contas 
referentes ao ano de dois mil e sete, conforme o estipulado no n.º 2, alínea b) do Art.º 17.º da 
mesma Lei. 

 

RESUMO / 2007 
 
A execução orçamental foi mantida dentro dos princípios programados, tendo as actividades agendadas sido 
desenvolvidas e efectuadas dentro de um padrão de equilíbrio económico-financeiro, num total de 
80.068,22 € (contra 80.839,25 € de 2006 e 94.871,93 € de 2005). 
 
 

I – Resumo da Actividade Orçamental 
 

1 -  Receita 
 

As receitas arrecadadas pela Junta, em dois mil e sete, totalizaram 72.592,58 €, as quais provêm de 
transferências correntes das Administrações Central e Local, continuando pouco significativa a prestação de 
serviços da Junta, no que concerne ao registo e licenciamento de canídeos; à certificação de fotocópias e 
à emissão de atestados. 

 
 

> correntes 72.592,58 €

> capital 7.475,64 € 80.068,22 €

5.087,46 €

6.090,51 € 91.246,19 €

1 - Receitas orçamentais

2 - Despesas de Tesouraria

3 - Saldo da gerência anterior
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2 -  Despesa 

 

No capítulo das despesas, que totalizaram 75.276,88 €, a maior verba resultou de pagamentos na área 
administrativa (funcionários, comparticipações com a ADSE, ajudas de custo aos eleitos). Logo de 
seguida aparece a despesa com a aquisição de material, equipamentos e subsídios a instituições sem fins 
lucrativos: 

 

 

> correntes 70.909,62 €

> capital 4.367,26 € 75.276,88 €

5.087,46 €

10.881,85 € 91.246,19 €

1 - Despesas orçamentais

2 - Operações de Tesouraria

3 - Saldo p/ gerência seguinte
 

 

 

II – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

 
 

1 - Requalificação do espaço e modernização de equipamentos: 
Iniciou-se e concluiu-se as obras de remodelação da zona administrativa, dignificando-se todo o 
espaço, renovando-se equipamento de arquivo e outro necessário ao bom funcionamento da 
Junta. 

 

 

2 - Heráldica 
Deu-se por concluído o processo de ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da 
Freguesia, com a sua publicação no Diário da República e inscrição na ANF. 

Fez-se e aguarda-se a recepção de material heráldico encomendado à empresa que acompanhou 
todo este processo de legalização. 
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3 - Actividades sociais e de lazer realizadas: 
 

a. Festa do Magusto; 

b. Passeio e ida a um espectáculo em Lisboa: “Música no Coração”, no Teatro Politeama; 

c. Participação no jantar e baile de gala em honra do idoso que se realizou na Arena 
D’Évora; 

d. Organização de um espectáculo em honra dos nossos idosos no Teatro Garcia de 
Resende, com a exibição de uma peça de teatro denominada “O Mastro”, pelo grupo 
de teatro As Veteranas de Castro Verde; 

e. Deu-se início ao projecto social da freguesia, com a entrada em funções de uma 
Técnica, que desenvolveu o trabalho durante nove meses (período de estágio), que 
concluiu o seu trabalho com a apresentação de um Relatório Final, documento único e 
de grande interesse para as freguesias do centro histórico, e em especial para a nossa.  

 

 

4 - Participação em eventos de interesse mais significativo para a Freguesia 
a. Várias reuniões nos Conselhos Municipais de Segurança e de Educação; 

b. Várias reuniões da Associação de Freguesias; 

c. Participação na assembleia da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, que se 
realizou no Seixal; 

d. Participação nas comemorações do “Ano Europeu da Igualdade”, no Palácio D. Manuel; 

e. Inauguração do Parque de Estacionamento no edifício da antiga rodoviária; 

f. Inauguração da Arena D’Évora como Pavilhão Multiusos; 

g. Organização da acção sobre “Efeito do Calor na População Idosa”; e, 

h. Participação em reuniões com a empresa ParquExpo e SRU – Sociedade de 
Reabilitação Urbana de Évora, com o propósito de colaboração no trabalho a 
desenvolver por essas entidades no estudo sobre a regeneração e reabilitação do Centro 
Histórico de Évora, tendo para o efeito sido assinado um protocolo. 
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5 - Subsídios entregues a entidades e instituições sem fins lucrativos: 
 

Cercidiana, Crl. 400,00 €
Associação de Basquetebol do Alentejo 150,00 €
União dos Sindicatos do Distrito de Évora 150,00 €
AHRIE-Assoc. Hum. Resp. p/ Idosos Évora 300,00 €
Escola Gabriel Pereira 300,00 €
Coral Évora 150,00 €
Associação de Andebol de Évora 150,00 €
Sociedade Joaquim António D'Aguiar 250,00 €
Évora Andebol Clube 350,00 €
Rancho Folclórico Flor Alto Alentejo 150,00 €
Tuna Académica 150,00 €
ARPIE - Ass. Reformados Pens. e Idosos Évora 300,00 €
Soc. Rec. e Dramática Eborense 300,00 €
Grupo Seistetos 150,00 €

TOTAL ……………… 3.250,00 €  


