Ata n.º 31
-----Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, teve lugar nas
instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número trinta e um 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: Escola de S. Mamede – Pavilhão Multiusos, 4ª. fase da obra.-------------------------------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. O presidente
manifestou a ideia de avançar com mais um número do boletim, que deverá inserir informação
técnica compatível com a lei de imprensa. O presidente realçou a importância do projeto da oficina
domiciliária que deverá estar ativo em breve.----------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo toma a decisão de adjudicar a 4ª. fase
da obra do pavilhão da Escola de S. Mamede e iniciar procedimento pré-concursal. Esta iniciativa
pretende terminar a obra e entregar o edifício à direcção da Escola. A Junta decide enviar convite
para apresentação de proposta para a execução da 4ª. e última fase de construção do pavilhão
multiusos da escola de S. Mamede. Serão enviados convites à empresa Vestígios e Lugares, Lda.,
para apresentação de proposta sobre as obras de acabamentos de construção civil, e à empresa Rui
Belo Design & Print, para apresentação de proposta sobre a instalação e fornecimento de pavimento
e mobiliário para o espaço de jogos/atividades do pavilhão, de acordo com o respetivo caderno de
encargos e plano de medições.----------------------------------------------------------------------------------------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.
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