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-----Ponto três: Plano de atividades para o primeiro semestre de dois mil e catorze.-------------------------O Presidente João Bilou deu conta do expediente ao executivo da Junta de Freguesia e
informou os presentes quanto ao teor da reunião nacional da ANAFRE que teve lugar em Aveiro no
passado dia – de Janeiro. Destacou a problema com o abatimento do pavimento na Travessa do
Sabugueiro, o qual, segundo informações da Câmara Municipal, é provocado por uma rutura de
uma secção de tubagem de descarga pluvial de um imóvel privado ali situado, pelo que se aguarda o
contacto com o proprietário do dito imóvel para a resolução do problema na globalidade. O
Presidente João Bilou deu conta das reuniões tidas com a Escola de S. Mamede e ainda com a
Associação de Pais de S. Mamede, onde foram discutidos os assuntos relativos à gestão da escola,
nomeadamente no que se refere à obra em curso do pavilhão multiusos, à gestão da cantina escolar
e dos equipamentos da cozinha e ainda quanto às obras de manutenção da escola que deverão ser
ponderadas a prazo. O Presidente João Bilou referiu ainda a vontade de desafiar as três juntas de
freguesia para promover a criação de uma Oficina Domiciliária, que servirá para promover
pequenas reparações em habitações, designadamente junto das populações mais carenciadas do
concelho, de acordo com um regulamento próprio que deverá ser criado para o efeito. Neste sentido
deverá ser solicitado um parecer jurídico sobre este assunto, que confirme os termos legais em que
esta iniciativa poderá ter lugar.---------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente João Bilou apresentou o documento
Norma de Controlo Interno, de acordo com o estabelecido no ponto 2.9 do POCAL, Plano Oficial
de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo decreto-lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro,
que, depois de lido e analisado, foi aprovado pelo executivo.---------------------------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente João Bilou apresentou o programa
provisório de Carnaval promovido pela Junta de Freguesia, que acontecerá de 28 de fevereiro a 3 de
março próximos, propondo o Carnaval das Escolas a 28 de fevereiro, a apresentação dos
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-----Aos quatro dias do mês de Fevereiro de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número dez 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, Fernando Jorge da Cruz Dias, Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins e José Manuel
Elizeu Pinto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações e Expediente.--------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Norma de Controlo Interno.-------------------------------------------------------------------
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Gigabombos no dia 1 de março, a realização de um baile de carnaval na Sociedade Harmonia
Eborense, a realização de uma peça de teatro com a apresentação da Noite de Comédias pela
companhia de teatro da SOIR, Joaquim António de Aguiar, e ainda a apresentação das tradicionais
“brincas”, a acontecerem no dia 3 de março, pelas 9.30h na Praça do Sertório, e pelas 15.00h na
Praça do Giraldo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Para este efeito, ficou estabelecido que o tesoureiro Fernando Dias iria assumir a criação de um
cartaz e programa para a divulgação destes eventos.----------------------------------------------------------Quanto a outras propostas de mais atividades para este primeiro semestre, o executivo propôs
algumas realizações, a ponderar quanto à possibilidade da sua execução, nomeadamente, a
realização de uma exposição de Visitação Zambujo, “As Mulheres de Abril”, a realização de uma
mesa redonda sobre o poder local, a apresentação do espetáculo “Maria Liberdade”, de Manuel
Dias, a realização de um evento dedicado à poesia, denominada “A poesia está na rua”, a realização
de uma exposição de flores de papel no início da primavera, a realização de um mercado de flores
no largo do chão das covas, a realização de um peddy-paper vocacionado para a divulgação do
património da cidade, nomeadamente no Dia do Património e dos Centros Históricos. Por fim, o
presidente João Bilou solicitou ao restante executivo que ponderasse a possibilidade de realização
destas e de outras iniciativas que possam entretanto surgir, por forma a torná-las uma realidade,
dentro das capacidades organizativas e orçamentais próprias da Junta de Freguesia.----------------------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.-------------------------
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