Ata n.º 22
-----Aos trinta dias 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 e dois 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 único: Informações, expediente e outros assuntos.----------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião, fornecendo ao executivo diversas
informações de carácter geral e apresentando o expediente mais significativo tratado pela Junta de
Freguesia desde a última reunião. De seguida deu conta ao executivo da reunião com a Câmara
Municipal sobre as competências expressas no art.º 132 da lei 75/2013, sobre a proposta do
município para o acordo de execução das competências da junta de freguesia e o protocolo de
delegação de competências para a gestão das cantinas.-----------------------------------------------------------O presidente João Bilou relatou que têm chegado à Junta de Freguesia reclamações quanto ao
barulho noturno no bar Dark, na Travessa do Janeiro, que têm sido encaminhadas para as
autoridades competentes. Acrescentou seguidamente que já tinha sido recolocado o sinal de trânsito
de autorização de estacionamento para residentes na Rua de Avis, e que, no que se refere ao carro
estacionado na Rua de Avis, tudo o que estava ao alcance da Junta de Freguesia foi, até ao
momento, realizado. A Câmara Municipal está a proceder a contactos no sentido dos atuais
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-----O vogal Fernando Dias, propôs o alargamento deste tipo de viagens de carácter cultural, às
escolas e às crianças da freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------A vogal Vanessa Martins sugeriu a valorização desta viagem através da utilização de um
microfone no autocarro, por um guia que possa explicar diversos elementos da viagem e do
percurso, e ainda, por segurança, propôs a entrega um plano pormenorizado da viagem a cada
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proprietários para poderem recolher o veículo.--------------------------------------------------------------------Foi apresentada uma proposta de munícipes para a cedência do espaço da sala da assembleia de
freguesia para a realização de aulas de música, de uma hora semanal, proposta que, de acordo com o
que tem sido também praticado com os grupos da Liberalitas Julia e da ARPIE, foi aceite.----------------O presidente da junta deu conta do planeamento da viagem de idosos e reformados a Peniche,
estando nesta altura as inscrições fechadas e completas, para cerca de 100 cidadãos. O presidente
propôs estender o convite para os membros da assembleia de freguesia, incluindo todas as forças
políticas representadas, o que foi aprovado.--------------------------------------------------------------------

utente, com o programa completo, paragens programadas, informação detalhada do percurso,
contactos e outras informações úteis.--------------------------------------------------------------------------------Finalmente, o presidente João Bilou referiu que o orçamento para o ano de 2015 deverá ser
aprovado de acordo com o artigo 45.º da Lei das Finanças Locais, até finais de Outubro, pelo que a
contabilidade já tinha sido alertada para o efeito, no sentido de ter o documento atempadamente
pronto para aprovação nessa altura.----------------------------------------------------------------------------------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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