Ata n.º 32
-----Aos vinte e sete 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 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, 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 - Tarefeira.----------------------------------------------------------------Ponto três: Oficina REPARA.----------------------------------------------------------------------------------Ponto quatro: Pedido de antecipação de subsídio de férias.------------------------------------------------Ponto cinco: SIADAP. Proposta de constituição da comissão de avaliação.-----------------------------Ponto seis: Apoios.-----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto sete: Serviços de Multimédia e Comunicação.--------------------------------------------------------O presidente João Bilou, presidiu e deu início à reunião, de acordo com o ponto um da ordem
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Figueiras, que estabelece proposta de modelo de gestão do projeto.--------------------------------------------Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprovou o pedido de antecipação
do subsídio de férias do funcionário Arlindo Melro, uma vez que não comporta alterações
significativas de caráter orçamental.---------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, o executivo aprovou a constituição da Comissão
de Avaliação da Junta de Freguesia para o biénio 2015/2016, de acordo com as exigências do
SIADAP, Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública. A Comissão
de Avaliação será constituída pelo presidente João Bilou, pelo secretário Nuno Cabrita e pelo
tesoureiro Fernando Dias, mantendo-se em vigor o actual regulamento da comissão.-------------------
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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.----------------------Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente anunciou a receção de um ofício da
Escola de S. Mamede a solicitar uma maior colaboração da tarefeira Rute Melro nas tarefas da
Escola. O executivo aprova o estudo e elaboração de um plano concreto dos conteúdos funcionais
da tarefeira Rute Melro, de acordo com o contrato estabelecido, designadamente no que se refere ao
acompanhamento das atividades de tempos livres dos alunos.---------------------------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo aprovou os termos do ofício enviado
pela Junta de Freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde, entidade que coordena o projeto REPARA,
em parceria com esta junta de freguesia e ainda a Junta de Freguesia da Malagueira e Horta das

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, foram apresentados as seguintes propostas ou
pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------------a) Sociedade Harmonia Eborense, pedido de apoio financeiro para a realização de um espetáculo
no âmbito da comemoração do aniversário da associação, na noite de 25 de Abril, com o grupo Mão
Morta. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios estabelecidos para o efeito,
nomeadamente na medida em que esta ação ocorre no centro histórico. É atribuído um apoio no
valor de 400 € (quatrocentos euros).----------------------------------------------------------------------------b) Associação Era uma vez, Teatro de Marionetas, pedido de elaboração de declaração de
interesse, para efeitos de concurso a apoios da D.G.Artes. O pedido é aprovado.----------------------c) ANAFRE, proposta para a contribuição para a edição de um livro de comemoração dos 40 anos
do 25 de Abril, onde serão destacados todos os presidentes de junta da democracia. O pedido é
aprovado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto sete da ordem de trabalhos, o executivo tomou conhecimento da proposta
endereçada pela empresa MIMIR-Consultadoria Comunitária e Gestão de Empresas, Lda, em
resposta ao convite enviado e no seguimento do aprovado na reunião de 2 de dezembro (ata 29),
com o valor global para 2015 de 9.959,40 € (nove mil novecentos e cinquenta e nove euros e
quarenta cêntimos, ao que acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor). O executivo autoriza a
contratação e a assinatura do respetivo contrato pelo presidente, João Bilou, de acordo com a
minuta aprovada, para o fornecimento de serviços de “Comunicação, Multimédia e Informática”. A
presente adjudicação é aprovada pela Junta de 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 (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________
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O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________
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