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no 8º. Festival de Expressões da Cercidiana que foi apoiado por esta Junta de Freguesia.------------------O presidente referiu em seguida a necessidade de promover encontros com a população,
designadamente, para a discussão das opções do plano e o balanço do presente mandato, e também,
para o debate de questões relativas ao IMI.-------------------------------------------------------------------------O vogal Nuno Cabrita relatou o andamento da obra do pavilhão, e nomeadamente no que se
refere às pinturas, considerou que se deveria solicitar o apoio da Câmara Municipal de Évora para
estes trabalhos, uma vez que o município dispõe de meios e recursos que poderão ser
disponibilizados para o efeito, o que mereceu a concordância do executivo. Referiu ainda outros
problemas estruturais e de equipamentos na escola, que deverão merecer, a prazo, a atenção desta
junta de freguesia. O vogal José Pinto, referiu ainda a situação dos taludes existentes no final da
Rua das Alcaçarias, no limite exterior dos muros do pátio inferior da Escola de S. Mamede e da
Cerca de Sta. Mónica, que considera poderem de alguma forma contribuir para os problemas no
escoamento de águas pluviais para a Rua das Alcaçarias. O vogal Nuno Cabrita referiu a este
propósito que este assunto deverá ser abordado de uma forma integrada, com os serviços
competentes da Câmara Municipal, por forma a resolver os problemas recorrentes no escoamento
de águas pluviais nas cotas mais baixas da Rua das Alcaçarias, nomeadamente na ocorrência de
chuvas torrenciais, com mais frequência durante o período do inverno. A Junta de freguesia, neste
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-----Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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
quatro 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: Preparação da assembleia de freguesia. ---------------------------------------------------------Ponto três: Fundação Eugénio de Almeida.--------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Pessoal.--------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião e abordou o primeiro ponto da
ordem de trabalhos, fornecendo ao executivo diversas informações de carácter geral e apresentando
o expediente mais significativo tratado pela Junta de Freguesia desde a última reunião. Informou
ainda o presidente João Bilou, ter esta junta recebido convite para a inauguração da exposição
Liberdades que ocorrerá no próximo dia 1 de Outubro, pelas 18h, na fundação INATEL, integrado

sentido, propõe-se a promover as reuniões necessárias para contribuir para a resolução definitiva
deste problema.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da reunião, o presidente apresentou o documento “Informação da Junta
de Freguesia à Assembleia de Freguesia de 25 de setembro”, que deverá ser por sua vez
apresentado à assembleia de freguesia, para conhecimento das atividades realizadas até à data. Este
documento foi aprovado pelo executivo.----------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três da reunião, foi aprovado o pedido formulado pela Fundação Eugénio de
Almeida, no sentido desta junta de freguesia poder fornecer 6 almoços diários, por uma semana,
para seis voluntários que estão a fazer ações de voluntariado na cidade de Évora, o que foi aprovado
pelo executivo, que delibera esse fornecimento através da cantina da Escola de S. Mamede, depois
de aprovada pela direção da Escola e pelos serviços responsáveis pelo serviço.------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo concordou em delegar no presidente
o procedimento concursal da tarefeira Rute Melro, que deverá ocorrer assim que forem
estabelecidas as condições do serviço e que deverá abranger a sua prestação até ao final do corrente
ano. Esta contratação é efetuada de acordo com as necessidades da junta de freguesia decorrentes do
estabelecimento do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências protocolado com a
CME, para a gestão de refeições e refeitórios escolares, conforme o disposto na alínea hh) do anexo
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------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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