UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA
Concelho de Évora
Ata n.º 14
-----Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número catorze 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: Apreciação e aprovação do Relatório de Contas e Gerência de 2013.-----------------------Ponto dois: Reunião entre as Juntas de Freguesia da União das Freguesias da Malagueira e
Horta das Figueiras, União das Freguesias do Bacelo e Sra. da Saúde e União das Freguesias de
Évora.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três: Competências da Junta de freguesia e protocolo a estabelecer com a Câmara.------------Ponto quatro: Comemorações do 25 de Abril.----------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou apresentou deu início à reunião de acordo com o ponto
um da ordem de trabalhos, apresentando para o efeito, o Relatório de Contas e Gerência de 2013,
que depois de lido e analisado, foi aprovado pelo executivo.----------------------------------------------------Sobre o ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou, deu conta da reunião tida
com as Juntas de Freguesia da União das Freguesias de Évora e da União das Freguesias da
Malagueira e Horta das Figueiras e União das Freguesias do Bacelo e Sra. da Saúde, onde os
executivos destas três autarquias, abordaram assuntos relativos à comunicação, ficando de acordo
quanto às debilidades detetadas na capacidade de gerir e desenvolver um fluxo comunicacional que
dê conta e preste contas aos seus eleitores sobre as várias atividades autárquicas, nomeadamente,
por via da inexistência de recursos adequados, humanos e técnicos, que permitam, a custos
razoáveis, dar provimento a esta necessidade. De acordo com este pressuposto, decidiram as
autarquias presentes juntar esforços e recursos, no sentido da coordenação e do melhor
aproveitamento das sinergias presentes, substancialmente rentabilizáveis, se enquadrados num

| Rua do Fragoso, 8 r/c, 7000-598 Évora | T: 266707792 | união.freg.evora@sapo.pt |

Página

Assim, as autarquias presentes acordaram em implementar as medidas necessárias à contratação dos
serviços indispensáveis para que a presente proposta possa ter efeito e entrar em vigor, na área da
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território mais vasto e num universo de ação mais alargado.-----------------------------------------------------Nestes termos, foi decidido elaborar uma proposta comum às três autarquias subscritoras, por
forma a potenciar todos os recursos a alocar, garantindo uma maior abrangência desta iniciativa,
repartindo o esforço financeiro global e assegurando a consistência de um investimento, que de
outra forma seria muito mais pesado, em face dos orçamentos isolados de cada uma das autarquias.
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Comunicação, nomeadamente nas áreas particulares da Informática e Multimédia, de Design
Gráfico e Comunicação Visual e ainda de Jornalismo.-----------------------------------------------------------Nestes termos e em sequência da reunião referida, foi entretanto pedido uma previsão de
orçamento para fornecimento dos serviços indicados, por forma a permitir ao executivo uma análise
mais objetiva quanto à possibilidade de proceder a uma contratação neste âmbito. Neste sentido, e
na sequência da consulta realizada, o presidente João Bilou apresentou uma proposta prévia
entregue pela empresa MIMIR, no valor global de 36.093,69 euros, acrescido de IVA, relativa ao
fornecimento dos serviços designados, por um período de nove meses e para as três freguesias
proponentes, valor que seria contratado e assegurado pelas autarquias envolvidas, de acordo com o
definido entre os três executivos, e que compreenderá o pagamento de cada Junta de Freguesia na
proporção relativa das transferências do FEF para cada uma destas autarquia, o que se considerou
reproduzir com maior exatidão a proporção expectável do uso destes serviços. Nestes termos,
deliberou-se aprovar o estabelecimento de todos os procedimentos conducentes à adjudicação
destes serviços, ficando o executivo a aguardar os termos exatos dos contratos a estabelecer, bem
como os encargos financeiros correspondentes, para aprovação definitiva.-----------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, discutiram-se as ideias dos membros do executivo
quanto ao constante dos art.os 132 e 133 da lei 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece as
competências delegadas por lei nas freguesias. O presidente João Bilou afirmou a vontade de serem
assumidas algumas destas competências, como é o caso da realização de pequenas reparações nos
estabelecimentos de ensino presentes no território, (alínea e) do art.º 132) e solicitou ao executivo a
ponderação definitiva sobre estas matéria, com vista ao estabelecimento do acordo de execução com
o Município, conforme a lei determina.-----------------------------------------------------------------------------O secretário Nuno Cabrita, afirmou que, uma vez que a freguesia não dispõe de quaisquer
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com a lei e com os interesses comuns da freguesia e do município, o que deverá ser definido em
reunião a ter proximamente entre as partes.------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou afirmou a intenção de
promover a criação de um postal comemorativo decorado com a imagem do mural do Largo dos
Colegiais, ficando o tesoureiro Fernando Dias de coordenar esta iniciativa. Propôs a realização de
um espetáculo de música e poesia a acontecer no dia 22 de Abril. O presidente João Bilou propôs-se
preparar uma arruada a acontecer na manhã de 25 de Abril, com a participação do grupo Liberalitas
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recursos, humanos, técnicos e materiais, que possam ser aplicados nas competências previstas, não
será possível garantir a sua execução sem o compromisso do município quanto aos recursos a alocar
para o efeito, donde resulta que a freguesia deverá apenas assumir as competências que se
justifiquem em matéria exclusiva da gestão dos recursos, que deverão ser disponibilizados e
partilhados com a câmara municipal, estabelecendo para isso um protocolo de execução, de acordo
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Julia, onde os eleitos deverão participar, distribuindo cravos e o postal comemorativo aos cidadãos,
e ainda, a promoção de uma exposição da escultora São Zambujo, intitulada “As mulheres de
Abril”, que poderá ocorrer nas instalações da Junta de Freguesia. Para datas posteriores, o
presidente João Bilou propôs a realização de um encontro com eleitos autárquicos, a comemoração
do dia da criança a 1 de Junho, sobre o tema “O que os meus pais me contaram sobre o 25 de
Abril”, com exposição de materiais alusivos e animação, em local a definir, e ainda a realização de
um “peddy paper” em Setembro, sobre os locais assinaláveis da revolução de Abril em Évora.-----------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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