UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA
Concelho de Évora
Ata nº 5
-----Aos dez dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, pelas dezasseis horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número cinco da Junta de
Freguesia da União das Freguesias de Évora, em sessão extraordinária.--------------------------------------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: Opções do Plano e Orçamento para 2014.--------------------------------------------------------Ponto dois: Distribuição de funções pelos eleitos da Junta de Freguesia e designação de
substituto legal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Proposta de Natal------------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Expediente.----------------------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto um da ordem da trabalhos, foi relido o documento inicial apresentado pelo
presidente João Bilou na anterior reunião de Junta, entretanto distribuído a todos os membros da
Junta, conforme o estabelecido, por forma a considerar todas as propostas de alteração sugeridas

Rua do Fragoso, 8 r/c – 7000 – 598 Évora - Tel: 266 707 792 – união.freg.evora@sapo.pt

Página

Coordenação do Boletim Informativo da Freguesia.--------------------------------------------------------------Fernando Dias – Tesoureiro / Cantina Escolar / Informática / Ação Social / Higiene e Limpeza /
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pelos membros da Junta, com vista à definição de um texto final. Consideradas e integradas todas as
sugestões de alteração de redação e conteúdos, foi aprovado por unanimidade o documento final das
Opções do Plano para 2014. O documento do Orçamento para 2014, depois de apresentado e
discutido, foi aprovado pela Junta de Freguesia.-------------------------------------------------------------------Sobre o ponto dois da ordem de trabalhos, de acordo com o estipulado no artigo 18, número 2,
alínea b) da lei 75/2013, de 12 de setembro, o presidente João Bilou procedeu à distribuição das
seguintes funções pelos membros do executivo da Junta de Freguesia, a saber:------------------------------João Bilou – Coordenação / Atendimento / Expediente / Assembleia Municipal / Associação de
Municípios / ANAFRE / Relações Institucionais.-----------------------------------------------------------------Nuno Cabrita – Secretário / Ambiente / Mobilidade / Acompanhamento de Obras /
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-----Também de acordo com o estipulado no artigo 18, número 2, alínea b) da lei 75/2013, de 12 de
setembro, o presidente João Bilou designou como seu substituto legal o secretário e vogal da Junta
de Freguesia, Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita.----------------------------------------------------------------Sobre o ponto três da ordem de trabalhos, foram apresentadas pela vogal Vanessa Martins,
coordenadora definida para este evento, as atividades previstas para o programa de Natal e a lista
das associações e entidades participantes, que dado o curto espaço de tempo decorrido desde o
lançamento deste evento, correspondem no essencial àquelas que demonstraram disponibilidade ou
que responderam atempadamente, nomeadamente, Liberalitas Júlia, Vozes do Imaginário, Eborae
Mvsica, É Neste País, Cantares de Évora, SOIR e Cineclube da Universidade de Évora. O
programa prévio deste evento foi aprovado.------------------------------------------------------------------------Sobre o ponto quatro da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou informou a Junta de
Freguesia dos eventos para os quais a Junta tinha sido convidada, propondo elementos da Junta para
a sua representação, a saber, no novo hotel B&B, com a ADFA, Associação dos Deficientes das
Forças Armadas, delegação de Évora, com o grupo “Os Vinte” e com a SOIR Joaquim António de
Aguiar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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) ________________________________________
O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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