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Ata n.º 7 

 

-----Aos dezassete dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número sete da Junta de 

Freguesia da União das Freguesia 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 

Elizeu Pinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Foi estabelecida a seguinte ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------- 

-----Ponto um: Informações e Expediente.---------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: Programa de Natal.----------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Delegação de Competências.------------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou abordou o primeiro ponto a ordem de trabalhos e deu 

informações sobre as actividades correntes da Junta de Freguesia. O executivo foi informado 

nomeadamente sobre a reunião com o guarda noturno que tem coberto a área da antiga freguesia de 

São Mamede, que apresentou uma proposta para continuar a fornecer este serviço à comunidade, 

nos termos estabelecidos pelo anterior executivo, ou seja, por prestação de serviços a recibos 

verdes. Em face desta situação, o atual executivo decidiu estudar os termos de um novo protocolo 

que permita a continuação, em termos legais, da prestação deste serviço. O presidente João Bilou 

anunciou um pedido de apoio para a formação de cabazes de Natal pela “Associação Pão e Paz - 

Associação de Solidariedade Social” e “Fábrica da Igreja Paroquial de São Mamede”. Foi 

aprovada esta atribuição de fundos, no valor global de duzentos euros para adquirir bens 

alimentícios a quatro diferentes comércios da freguesia. Foi a Junta informada sobre os progressos 

quanto ao processo de construção do pavilhão da escola de São Mamede, que têm já acordado com 

as partes envolvidas todos os procedimentos a adoptar, nomeadamente no que se refere a pareceres 

jurídicos. A empreitada em curso é dada como concluída, no ponto em que se encontram os 

trabalhos à data da tomada de posse do novo executivo. Para concluir a construção do pavilhão será 

feito um novo processo de adjudicação, que correrá nos termos legais e de acordo com o mandato 

da Assembleia de Freguesia que será solicitado assim que este novo processo de adjudicação estiver 

em condições de formalização. A cooperativa “Coopberço - Cooperativa de Prestação de Serviços 

à Infância CRL – Évora” sediada na freguesia, apresentou um pedido de apoio, por via de 

problemas nas instalações da creche. Dado tratar-se de um espaço privado e de um negócio privado, 

as obras a que se refere o pedido de apoio não deverão ser consideradas pela Junta de Freguesia. No 

entanto, dado tratar-se de uma creche, resolveu este executivo dar conhecimento dos factos ao 

Município, para que possa proceder para instâncias mais adequadas. Foi decidida a adjudicação da 
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reparação da fotocopiadora da Junta de Freguesia, depois de analisadas várias opções e orçamentos, 

à firma João Severo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, a vogal Vanessa Martins, responsável pelo 

programa de Natal, informou o executivo sobre o fecho do respectivo programa e os termos e 

condições acordados, registando-se a sua aceitação por parte dos grupos convidados. Foi aprovado 

o programa final e os meios adequados para a sua divulgação.--------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o secretário Nuno Cabrita referiu que deverão ser 

consideradas e efectivadas delegações de competências da Junta de Freguesia no Presidente, de 

acordo com o que o executivo considerar adequado e confome o previsto na lei. A este respeito foi 

decidido que os elementos do executivo da Junta de Freguesia iriam apresentar propostas de 

delegação de competências de acordo com o estipulado na lei, para aprovação em próxima reunião. 

-----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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