UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA
Concelho de Évora
Ata n.º 18
-----Aos três dias do mês de junho de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número dezoito 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
Eliseu Pinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------------Ponto dois: Obra da Escola de S. Mamede.--------------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião, de acordo com o primeiro ponto
da ordem de trabalhos, fornecendo ao executivo diversas informações de carácter geral e
apresentando o expediente mais significativo tratado pela Junta desde a última reunião. O presidente
destacou a realização do evento “o que os meus pais e avós me contaram sobre o 25 de Abril” que
culminou com a exposição de aproximadamente 280 trabalhos no parque infantil do Jardim Público
de Évora, no passado dia 1 de Junho, realizados pelos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar. O
vogal Fernando Dias, a este propósito, propôs a eventual repetição da exposição na sala de
exposições da Junta de Freguesia. Seguidamente, o presidente informou o executivo sobre a
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-----Em seguida, o presidente João Bilou, reportou o pedido de apoio do Grupo Desportivo de São
Mamede para a realização das festas de Santo António, que ocorrerão de 12 a 15 de Junho, no
Largo de Avis, no sentido da Junta de Freguesia suportar os encargos com o pagamento do
policiamento e de duas casas de banho portáteis, no valor aproximado de 1200 euros. Este pedido
foi aprovado pelo executivo. Referiu ainda a reunião efetuada com a Associação de Pais da Escola
de S. Mamede, no sentido de ponderar e questionar a possibilidade de prolongar a prestação de
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realização de um encontro nacional no Porto sobre a temática do IMI, no próximo dia 7, designado
“Debate sobre a isenção do IMI nos Centros Históricos Classificados Património Mundial”,
promovido pelo MDCH, Movimento de Defesa do centro Histórico de Évora, onde o executivo
considera ser muito importante a sua presença, por forma a marcar a sua posição, e pugnar pelo
cumprimento de uma lei que tem vindo a ser reiteradamente desrespeitada, nomeadamente no caso
de muitos cidadãos de Évora. Nesse sentido, o presidente João Bilou, não estando disponível
naquela data, far-se-á representar neste encontro, pelo secretário da Junta de Freguesia, Nuno
Cabrita. Em acréscimo, também irá o presidente da Junta de Freguesia, interceder junto da Câmara
Municipal, no sentido de disponibilizar uma viatura para transporte das várias entidades da cidade
que se façam representar neste encontro. Esta decisão foi aprovada.---------------------------------------
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serviços da trabalhadora Rute Isabel Filipe Galeão Melro, que terminou o seu contrato de prestação
de serviços, não renovável, com a Junta de Freguesia. Uma vez que o serviço prestado destina-se
em grande medida ao apoio à Escola de S. Mamede, foi questionada a Associação de Pais quanto à
possibilidade de garantir este serviço para a escola, o que ficou de ser ponderado em próxima
reunião de assembleia desta Associação, decisão que será comunicada à Junta de Freguesia
oportunamente. De seguida, o presidente apresentou propostas entregues no âmbito da Higiene e
Medicina do Trabalho, pelas empresas Interprev e Centro K. Foi aprovada a adjudicação com a
empresa Centro K, de acordo com proposta global de 140€ + IVA, incluindo as áreas de vigilância
da saúde dos trabalhadores, e avaliação de riscos por posto de trabalho, para 2 trabalhadores.-------------O presidente propôs ainda uma versão do documento “Informação da Junta de Freguesia” para
apresentação na próxima assembleia de freguesia, a 13 de Julho. Trata-se de um documento com o
relatório das atividades da Junta efetuadas até à presente data. O documento foi aprovado.----------------Finalmente, o executivo aprovou as seguintes propostas, a saber, a realização de uma consulta
para adjudicação de serviços de limpeza para o edifício da Junta, a adjudicação da proposta do novo
logotipo para a Junta de Freguesia apresentado por Joana Dias, e ainda a adjudicação da construção
do stand para a Feira de S. João à empresa Milideias, Lda., no valor global orçamentado de
1,119.40 € (mil cento e dezanove euros e quarenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal.------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente deu a palavra ao vogal Nuno Cabrita,
que apresentou a proposta apresentada pela empresa Vestígios e Lugares, Lda., de acordo com o
convite enviado anteriormente, no valor global de 24.994,64 €. Nestes termos, propôs a adjudicação
da empreitada “Escola Básica do 1º. Ciclo de S. Mamede – Remodelação de Espaço/Telheiro,
Construção de Balneários e Recuperação da Cobertura - 2ª. Fase”, por ajuste direto, à empresa
Vestígios e Lugares, Lda., de acordo com os procedimentos legais em vigor, nomeadamente com o
previsto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos Públicos
(CCP). Esta proposta foi aprovada pelo executivo.----------------------------------------------------------------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 VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________

