Ata n.º 36
-----Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 seis 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 e Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins.--------------------Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------Ponto um: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------------Ponto dois: Equipamentos desportivos.------------------------------------------------------------------------Ponto três: SIADAP.---------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião e abordou 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.
-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita, descreveu ao executivo o
historial de todo o processo até à data e referiu que a proposta final da Divisão de Desporto da
CME, que vai no sentido da colocação destes equipamentos no enquadramento da muralha exterior
da cidade, e também na mata do jardim público, implicará parecer favorável da Direção Regional de
Cultura e a elaboração de estudo prévio para o efeito. Tendo esta instalação a concordância da junta
de freguesia, o vogal Nuno Cabrita referiu que estes factos sujeitam o processo a maiores prazos de
execução, ao contrário do que se passa noutras zonas da cidade. O executivo aprova este
investimento na área do desporto, e delibera autorizar a realização de despesa para o efeito até ao
valor máximo de 5000 € (cinco mil euros).-------------------------------------------------------------------------Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo homologou a proposta de avaliação
dos funcionários no biénio de 2013/2014 do SIADAP, formalizada pela respectiva Comissão de
Avaliação, atribuindo a classificação de ADEQUADO à funcionária Alexandra Costa e de
RELEVANTE ao funcionário Arlindo Melro, harmonizada de acordo com o disposto no art.º 75 da
Lei n.º 66-B/2007 de 28 de Dezembro.------------------------------------------------------------------------------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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