UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA
Concelho de Évora
Ata nº 4
-----Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas, teve lugar
nas instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número quatro da Junta
de Freguesia da União das Freguesias de Évora.-------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros: João Vicente Marques Bilou, Nuno Miguel do Ó
Esteves Cabrita, que secretariou, Fernando Jorge da Cruz Dias, Vanessa Lara Ramalho Pisco
Martins e José Manuel Elizeu Pinto.---------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecido a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Expediente.--------------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Informações.-----------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto um da ordem da trabalhos, o presidente João Bilou, começou por dar conta da
receção nos serviços da Junta de Freguesia de uma nova proposta de seguros obrigatória, que foi
apresentada pela companhia de seguros Ponto Seguro Mediação de Seguros, Lda., que já oferecia
este serviço, mas cuja apólice terá que ser alterada e renovada, agora em nome da União de
Freguesias de Évora. Foi parecer da Junta de Freguesia que a proposta era razoável e que deveria
ser aceite nos termos apresentados.----------------------------------------------------------------------------------Foi apresentado um pedido de apoio/subsídio pelo grupo desportivo de São Mamede com vista
à realização das tradicionais Festas de São Mamede. A Junta de Freguesia reafirmou a necessidade
de criar um regulamento que formalize e normalize todos os apoios a atribuir às várias associações
presentes na freguesia, sem o qual não deverão haver decisões definitivas nesta matéria.-------------------Foi apresentado um pedido de apoio para pagamento do policiamento noturno, no valor de
quatrocentos e cinquenta euros por ano, apresentado pelo próprio, Sr. Jaime Silva, e que está de
acordo com o normalmente pago pela extinta Junta de Freguesia de São Mamede. Tendo em conta a
alteração do quadro autárquico, a Junta de Freguesia decidiu solicitar uma reunião com o guarda

dos seus serviços jurídicos, esclarecer todas as questões relativas ao projeto propriamente dito e às
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mesmo dia, sobre a questão da construção do pavilhão na Escola de São Mamede. Nesta reunião
foram apresentadas as várias questões que surgiram até ao momento e que têm impossibilitado a
assunção plena do projeto e da obra em curso, por parte da Junta de Freguesia. Assim, ficou
decidido que a Câmara Municipal daria toda a colaboração no sentido de, nomeadamente através
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noturno que apresentou a referida proposta, por forma a ponderar a execução deste serviço em toda
a área da freguesia e valor do respetivo orçamento, que se solicitará para o efeito.--------------------------No que diz respeito ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou solicitou
ao secretário Nuno Cabrita que apresentasse as principais conclusões retiradas da reunião que teve
lugar na Câmara Municipal com os vereadores Élia Mira e João Rodrigues, às onze horas deste
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questões legais e processuais associadas, por forma a estabelecer um plano integrado que permita a
conclusão da obra. De todas as questões ponderadas assumem particular relevância, aquelas que
dizem respeito, em primeiro lugar, aos procedimentos legais e aos conteúdos processuais que estão
nesta altura por aferir, uma vez que não existe toda a documentação necessária para o efeito, a qual
deverá ser reunida através das contribuições dos vários serviços envolvidos, em segundo lugar,
aquelas que dizem respeito às questões do projeto, no sentido de reunir todas as peças em falta,
desenhadas e escritas, bem como completar o processo com as especialidades não incluídas, e
finalmente, em terceiro lugar, as questões orçamentais, cuja resolução permitirá definir todos os
encargos a assumir até ao final da obra, e que deverão considerar todos trabalhos não incluídos no
projeto inicial e os trabalhos supostamente protocolados com a anterior gestão da Câmara
Municipal. Ficaram as partes de contribuir com todos os meios disponíveis no sentido de esclarecer
estes assuntos, com vista ao estabelecimento de um plano global que permita a conclusão da obra.
Finalmente, foi estabelecido que, com a brevidade possível, fossem agendadas reuniões com todos
os interessados no assunto, por forma a dar conta dos assuntos pendentes e que estão neste
momento a dificultar o prosseguimento dos trabalhos, nomeadamente no que se refere à direção da
Escola de São Mamede, ao Agrupamento Escolar e à Associação de Pais.------------------------------------O presidente João Bilou pediu à Junta de Freguesia que apresente, com efeito na próxima
reunião ordinária, todas as sugestões com vista à conclusão do documento das Opções do Plano
para o próximo ano, que deverá ser apresentado e aprovado na próxima Assembleia de Freguesia,
em conjunto com o Orçamento. O secretário Nuno Cabrita sugeriu que o documento inicial das

Municipal. Neste sentido, ficaram descriminados alguns dos investimentos que esta Junta de
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várias instituições.------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente João Bilou pronunciou-se no sentido de a Junta de Freguesia apresentar à Câmara
Municipal as atividades do plano mais importantes, por forma a integrarem o Plano Plurianual de
Investimentos, parte integrante das GOPs que deverão ser aprovadas brevemente em Assembleia
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Opções do Plano, já apresentado a esta junta pelo presidente e que tinha obtido parecer positivo dos
presentes, fosse circulando por todos os vogais por forma a obter todas as sugestões de alteração do
documento que considerem pertinentes, por forma a obter um documento final que tenha a
concordância da Junta de Freguesia. Esta proposta foi aceite por todos os presentes.------------------------O presidente João Bilou referiu a necessidade de efetuar também um plano de atividades para
conhecimento da Assembleia de Freguesia. O secretário Nuno Cabrita, por questões de calendário,
lembrou que esse documento não é de apresentação obrigatória em Assembleia de Freguesia, pelo
que poderá ser apresentado mais tarde, permitindo uma maior coordenação com todos os agentes
presentes no território da freguesia. Referiu ainda que este também deverá ser apresentado à
Câmara Municipal por forma a coordenar todas as ações a realizar, favorecendo sinergias entre as
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Freguesia pensa poderem integrar o PPI, a saber, a requalificação do parque de estacionamento
fronteiro ao Teatro Garcia de Resende e à Rua do Teatro, a requalificação da antiga estação da
rodoviária e do uso associado, a requalificação do espaço público intramuros no que diz respeito
ao urbanismo, mobilidade, higiene, limpeza, e infraestruturas de apoio, e finalmente, a
recuperação e musealização do painel mural situado no Jardim dos Colegiais, bem como a
recuperação do próprio jardim.-------------------------------------------------------------------------------------O secretário Nuno Cabrita alertou o presidente João Bilou e a Junta de Freguesia para a
necessidade de, sem prejuízo do poder executivo e de decisão da Junta de Freguesia, serem
designadas funções aos vogais por forma a distribuir formalmente pastas e responsabilidades, para o
acompanhamento direto nomeadamente dos dossiers mais urgentes, sem o que, o necessário
trabalho de acompanhamento das matérias mais importantes não será exequível. Estes
procedimentos deverão também distribuir parte do trabalho burocrático, o qual necessariamente se
atrasará, não sendo tomadas estas medidas, e ainda permitirá a constituição mais ou menos formal
de equipas de trabalho, permitindo também o envolvimento de todos os membros da Junta, de
membros da Assembleia e até inclusivamente agentes e cidadãos da freguesia. O presidente afirmou
sobre esta matéria que irão ser tomadas medidas nesse sentido, oportunamente.-----------------------------O presidente João Bilou informou a Junta de Freguesia do convite para uma reunião da
ANAFRE a ter lugar no próximo dia 30 de Novembro. Na possibilidade de a Junta de Freguesia ser
representada por um dos vogais, o presidente inquiriu a disponibilidade dos vos presentes para o
efeito. O secretário Nuno Cabrita considerou a propósito e por forma a facilitar a resolução de
situações similares, que deveria ser designado um substituto legal do Presidente da Junta, em acordo
com o designado na lei. Com essa convicção citou a propósito o n.º2, alínea b), do artigo 18º. da lei
75/2013 de 12 de Setembro.------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.------------------------O PRESIDENTE (João Vicente Marques Bilou) ________________________________________
O SECRETÁRIO (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________
O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________
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O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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