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-----O presidente informou o executivo sobre a solicitação da responsável pelo centro de convívio
da CME, Dra. Carla Henriques, no sentido do fornecimento de sopas para os utentes deste centro de
convívio a partir da cantina da escola, durante o período de remodelação do sistema de gás da
cozinha do centro. O executivo deliberou favoravelmente esta solicitação tendo em conta o caráter
excecional do pedido.--------------------------------------------------------------------------------------------------A mesma responsável do centro de convívio da CME, solicitou ainda a utilização do sistema de
internet da junta no centro de convívio. Foi decidido que isso seria possível pontualmente e que em
caso contrário, deveria ser estabelecida uma rede definitiva a partir dos sistemas instalados da
Câmara. Finalmente foi solicitado o empréstimo da sala de reuniões da assembleia de freguesia para
aulas de ginástica dos idosos, às terças-feiras das 10.30 às 11.30h., o que ficou autorizado, tendo em
conta a falta de alternativas para o efeito e na condição da sala se manter arrumada e nas condições
em que é emprestada, com a salvaguarda de quaisquer outras situações em que não seja possível
autorizar a sua cedência por via da necessidade da sua utilização em sessões públicas ou outras
consideradas prioritárias. O executivo acresce que este empréstimo é provisório uma vez que a sala
não reúne condições adequadas para o efeito, apenas autorizando este uso tendo em conta a falta de
alternativas e o maior interesse dos idosos envolvidos, no sentido da melhoria da sua qualidade de
vida, e apenas enquanto não for possível o uso do pavilhão multiusos da escola, que se espera poder
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-----Aos onze dias do mês de novembro 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 oito 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 e José Manuel Elizeu
Pinto----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------------Ponto dois: Classificação do Centro Histórico de Évora como Património da Humanidade.----------Ponto três: Intervenções urbanas e passadeiras.--------------------------------------------------------------Ponto quatro: Escola de S. Mamede.--------------------------------------------------------------------------Ponto cinco: Magusto.-------------------------------------------------------------------------------------------Ponto seis: Balanço do mandato.-------------------------------------------------------------------------------O presidente João Bilou, presidiu e deu início à reunião, de acordo com o ponto um 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.------------------

vir a ser utilizado pela população da freguesia brevemente e assim constituir-se como o
equipamento da freguesia destinado e apropriado para a prática da educação física e atividades
similares.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi solicitada pela Câmara Municipal, na pessoa da Dra. Carmen Almeida, a colaboração da
Junta de Freguesia para a criação de um projeto piloto de levantamento e registo na área do
património imaterial, designado ZOOM - Registo de memórias e locais. Foi solicitada a contratação
de um antropólogo por parte da junta para integrar a equipa. A junta considera não ter condições
para a contratação de nenhum recurso humano, pelo que a presente solicitação não foi aprovada.--------O presidente João Bilou informou o executivo que a câmara municipal pagou neste período o
montante em atraso correspondente aos acordos de execução e contratos interadministrativos
relativos a 2013, no valor de 23.000 €.------------------------------------------------------------------------------O presidente João Bilou informou ainda o executivo sobre a reunião da comissão municipal de
segurança, de onde destacou a entrada em atividade de um novo agente de policiamento de
proximidade para o centro histórico, totalizando assim dois agentes de proximidade no centro
histórico de Évora, considerando de forma positiva esta melhoria.----------------------------------------------O vogal José Pinto referiu a propósito a extinção do SITEE e o problema da formação e
integração dos fiscais do SITEE na câmara municipal, que tarda a surtir efeito na fiscalização dos
estacionamentos. Referiu ainda que a PSP deveria exercer a sua função de fiscalização de situações
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pela CME, representada pelo seu vereador do urbanismo, Dr. Eduardo Luciano. Convidará ainda
para o debate representações do MDCHE, do grupo Pró-Évora, UE, ICOMOS, entre outros.--------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o presidente informou o executivo que em
resultado de uma reunião com a Câmara Municipal solicitada pelas juntas de freguesia para a
coordenação das intervenções no meio urbano, ficou estabelecido que esta junta de freguesia
apontaria pontos específicos para a instalação de passadeiras. Assim, este executivo propõe a
instalação de passadeiras, no imediato, dada a proximidade de escolas, nos seguintes locais:----------
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abusivas com maior rigor, o que normalmente não acontece com a eficácia desejável.----------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente informou que a sessão solene de
comemoração da classificação do Centro Histórico de Évora como património da humanidade, terá
lugar nos Paços do Concelho, no próximo dia 25 de Novembro, às 18h. A reunião sobre o
património promovida pela junta de freguesia no mesmo âmbito será no dia 28 de Novembro e terá
como título, A Comemoração da classificação da cidade de Évora como património da
humanidade. A sessão será pública e discutirá temas relacionados, como a questão do IMI e outros
sobre as várias problemáticas relacionadas com os centros históricos e a sua preservação. Propõe-se
uma mesa constituída pela Junta de Freguesia, com a moderação do debate a cargo do vogal e Arq.
Paisagista Nuno Cabrita, pela Diretora Regional da Cultura do Alentejo, Dra. Paula Amendoeira, e

a) Rua de Avis - junto ao infantário da Coopberço e no final da rua de Avis.----------------------------b) No colégio da Rua Mendes Estevens.-----------------------------------------------------------------------c) No colégio CAI, na rua da Ladeira, perto da Adega Alentejana.---------------------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita propôs as intervenções
seguidamente descriminadas no edifício da Escola de S. Mamede, no âmbito da realização de
pequenas reparações nos estabelecimentos escolares, de acordo com a alínea b) da cláusula primeira
do acordo de execução em vigor assinado com a CME, que foram aprovadas pelo executivo.--------a) Recuperação dos bebedouros existentes. Colocação de torneiras nos bebedouros;-------------------b) Colocação de uma luz exterior à porta principal do edifício;--------------------------------------------c) Aquisição de equipamentos para a retenção de pessoas, para colocação na porta principal do
edifício na altura da entrada e saída dos alunos da escola;--------------------------------------------------d) Aquisição de torneiras de passagem ou similares para diminuição da pressão excessiva existente
nas torneiras dos lavabos das instalações sanitárias dos alunos;-------------------------------------------------Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita informou o executivo
sobre a organização do lanche anual do Magusto e sobre o formato da festa, que irá acontecer no
Mercado Municipal, uma vez que o Monte Alentejano está encerrado por motivo de obras. Foi
apresentada uma proposta de animação musical, na sequência do convite enviado ao artista Eduardo
Santos, com o valor global de 300 €, preço chave na mão, que engloba cachet, logística e sistema de
som. Foi deliberado aprovar a adjudicação direta simplificada para o fornecimento deste serviço.--------Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foi definido o próximo dia 14 de Março para a
realização de uma reunião pública com a população para o balanço do mandato até à data e para
recolher propostas para as opções do plano do próximo ano, promovendo a participação das
populações na elaboração deste importante documento. Para o efeito foi publicado edital e a
iniciativa foi publicitada nas redes sociais e convidadas as associações representadas na freguesia.------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) ________________________________________

