UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA
Concelho de Évora
Ata n.º 20
-----Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número vinte 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 e expediente.--------------------------------------------------------------------------Ponto dois: Passeio Cultural a Peniche.------------------------------------------------------------------------Ponto três: Limpezas do edifício da Junta de Freguesia – Ajuste Direto.---------------------------------Ponto quatro: Delegação de funções.---------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião fazendo um agradecimento à
Câmara Municipal de Évora pela sua colaboração nas várias atividades de comemoração do Dia
Mundial da Criança organizadas por esta Junta de Freguesia. De seguida, deu conhecimento do
expediente chegado à Junta de Freguesia aos restantes membros do executivo e anunciou a
realização de uma Assembleia Municipal Extraordinária, que será realizada na freguesia da Boa-Fé,
no próximo dia 5 de Julho, a propósito da exploração de minas de ouro prevista para a região.--------
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Som, declarando impedimento de voto, pelo facto de integrarem os corpos dirigentes das
associações referidas.--------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo deliberou a realização de um passeio
cultural a Peniche para os reformados e idosos da freguesia, com visita guiada ao forte de Peniche,
no próximo dia 12 de Agosto. Integrada no âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, o
presidente João Bilou propôs endereçar convite a Silvina Miranda para acompanhar a visita, uma
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-----Seguidamente, o Presidente João Bilou suscitou a aprovação da atribuição de apoios a diversas
atividades, com a contrapartida da designação do apoio e da colocação do logotipo da freguesia nos
documentos de publicitação de cada uma das atividade apresentadas, designadamente, para a
realização da “Semana dos Palhaços”, organizada pela Companhia PIM Teatro, para a realização da
23.ª edição do Festival de Teatro de Amadores de Évora, “FESTAE”, organizada pela SOIR,
Sociedade Joaquim António de Aguiar e ainda para a realização do festival de sons tradicionais,
“Raízes do Som”, levada a efeito pela associação Lua aos Quadradinhos. Para cada uma destas
atividades foi proposto um apoio no valor de 300 euros, o que foi aprovado pelo executivo, com a
exceção dos votos do presidente João Bilou e do tesoureiro Fernando Dias, relativamente à SOIR,
Sociedade Joaquim António de Aguiar, e deste último, ainda, relativamente à Associação Raízes do
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vez que o pai esteve lá preso durante o regime da ditadura. Decidiu-se a divulgação do evento e das
inscrições, na plataforma do facebook desta freguesia, já ativa. As inscrições estarão abertas até ao
próximo dia 5 de Agosto, e os lugares deverão ser preenchidos por ordem de inscrição até ao limite
de lugares dos dois autocarros que serão disponibilizados para o efeito.---------------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, esta Junta de Freguesia delibera enviar convite à
empresa Nuno Esturrado para adjudicação de serviços de limpeza, por ajuste direto simplificado. A
escolha do ajuste direto simplificado está de acordo com o disposto na lei, e a Junta de Freguesia é
órgão competente para o efeito. A adjudicação é sobre matéria cabimentada em orçamento de
2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia comunicou a
sua ausência durante a primeira quinzena do corrente mês de Julho, por razões de férias, ficando
neste período delegadas as suas funções no secretário da Junta, Nuno Cabrita, de acordo com o
disposto nos artigos 78º. e 79º. da Lei nº. 169 de 18 de Setembro de 1999 e o estabelecido no art.º
18º. da lei 75/2013 de 12 de Setembro, nomeadamente no que se refere à alínea b) do número 2, que
designa a competência do presidente da junta para designar o seu substituto nas situações de faltas e
impedimentos. Nestes termos, de acordo com o também disposto na alínea c) do número 1 deste
mesmo artigo 18.º da lei 75/2013, o secretário Nuno Cabrita substituirá o presidente João Bilou na
assembleia municipal extraordinária do próximo dia de 5 de Julho, na freguesia da Boa-Fé, o que
deverá ser comunicado desde já ao presidente da respetiva mesa da assembleia. ----------------------------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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