UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA
Concelho de Évora
Ata n.º 16
-----Aos vinte e nove dias 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 dezasseis 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, Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins e José Manuel Elizeu Pinto.------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações e expediente.--------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Adjudicação de prestação de serviços “Comunicação, Multimédia e Informática”.-------Ponto três: Assuntos correntes.----------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou deu início à reunião de acordo com o ponto um da
ordem de trabalhos, apresentando o balanço positivo das atividades de 25 de Abril, para o que
contribuiu a produção pela Junta de Freguesia do postal ilustrado comemorativo decorado com a
imagem do mural do Largo dos Colegiais, distribuído aos fregueses, e ainda aos alunos das escolas,
em formato maior, por forma a permitir utilizar este suporte para a criação de pinturas
comemorativas e sujeitas ao tema proposto pelo executivo, designado “O que os meus pais me
contaram sobre o 25 de Abril”, que serão expostos no dia 1 de Junho, dia da criança, em lugar a
designar. O presidente assinalou o concerto realizado pelo Eborae Musica e a assembleia municipal
solene do dia 25 de Abril, que considerou notável e que decorreu em plena Praça do Sertório, onde
que reuniu um número elevado de pessoas na assistência e que por isso mesmo constituiu um
importante enaltecimento do trabalho autárquico. A este propósito o vogal Nuno Cabrita voltou a
destacar a hipótese de se virem a realizar assembleias de freguesia nas ruas ou praças da nossa
freguesia, por forma a incentivar a participação das populações, nomeadamente aquelas cuja ordem
de trabalhos possa debater assuntos importantes para as populações. O presidente João Bilou
sublinhou que até ao dia 8 de Maio, terão que ser constituídas as mesas eleitorais e que para isso
serão convocados os representantes das listas concorrentes às eleições. Mantém-se o fornecimento
de café e bolos para os membros das mesas por parte da Junta de Freguesia. Foi também pedido o
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assistência às populações no sentido da resolução rápida dos problemas que vão aparecendo. O
vogal Nuno Cabrita deu informações sobre o andamento da obra da escola, sobre a substituição da
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fornecimento de alguns exemplares das monografias das freguesias de Santo Antão, Sé e São Pedro,
para o stand da Câmara na próxima Feira do Livro, para que o seu autor, Dr. Palminha da Silva,
possa autografar alguns desses exemplares. Seguidamente, o presidente João Bilou deu conta da
rápida reparação de uma rotura de água na Rua das Alcaçarias de acordo com o que tem sido prática
habitual nos últimos tempos, elogiando a boa organização dos serviços que tem oferecido uma boa
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máquina de lavar loiça, fornecida pela empresa Evoracessorios, e ainda sobre o fornecimento de
alguns equipamentos e reparações na cantina da escola, nomeadamente, as reparações do interruptor
elétrico de comando do gás do fogão e exaustor, do apoio do chuveiro do lava-loiças, dos aparelhos
repelentes de insetos, de um dos blocos da fritadeira elétrica e de duas lâmpadas do teto fundidas.-------Sobre o ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou deu a palavra ao vogal Nuno
Cabrita que apresentou a proposta de minuta para o contrato de prestação de serviços na área da
comunicação, do acordo com o programa, caderno de encargos e o convite formulado à empresa
MIMIR, elaborados para o efeito. Nestes termos, o executivo da Junta de Freguesia da União das
Freguesia de Évora, delibera: “Na sequência do aprovado em reunião de Junta de Freguesia de
quinze de abril de dois mil e catorze e da decisão de enviar convite à empresa MIMIR, Lda., para
fornecimento de prestação de serviços “Comunicação, Multimédia e Informática”, de acordo com o
caderno de encargos definido para o efeito, delibera esta Junta de Freguesia a assinatura de contrato
por ajuste direto à empresa MIMIR, Lda., em conformidade com a proposta de contrato apresentada
e aprovada para o efeito, com um valor final de € 6641,28 (seis mil seiscentos e quarenta e um
euros e vinte e oito cêntimos), para um prazo de vigência de oito meses. Mais, esta Junta de
Freguesia considera ser entidade competente para o efeito.------------------------------------------------------Sobre o ponto três da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou deu conta de várias
iniciativas em curso e destacou a realização do Torneio de Damas no próximo dia 3 de Maio, o
apoio logístico à União de Sindicatos de Évora para as atividades de comemoração do 1º. de Maio,
a perspectiva de apoio à Festa de Santo António no Largo de Avis, que espera confirmação da
organização por parte do Grupo Desportivo de São Mamede e ainda a possibilidade do alargamento
dos festejos à Alcárcova de Baixo. Finalmente o Presidente destacou a iniciativa da Semana dos
Palhaços, promovida pelo grupo PIM, que concorreu aos apoios da DGArtes, para o que a Junta de
Freguesia assinou um documento declarando o sue apoio e o interesse desta iniciativa.--------------------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) ___________________________________
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O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________

