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Ata n.º 12 

 

-----Aos quatro dias do mês de março de dois mil e catorze, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número doze 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: Revisão Orçamental.---------------------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou, dando início à reunião, de acordo com o primeiro 

ponto da ordem de trabalhos, deu ao executivo diversas informações de carácter geral e apresentou 

o expediente mais significativo tratado pela Junta desde a última reunião.-------------------------------- 

-----O presidente João Bilou destacou o problema grave de degradação do pavimento na Travessa 

do Sabugueiro, o qual, de acordo com os serviços municipalizados responsáveis, contactados pela 

Junta de Freguesia, é devido à rutura de um tubo de queda de águas pluviais particular, pelo que a 

resolução deste problema será equacionado conjuntamente com o dono do imóvel em causa, para o 

que deverá ser estabelecido acordo para a reparação do pavimento.---------------------------------------- 

-----O presidente anunciou ainda a realização de um colóquio no próximo dia 24 de fevereiro, pelas 

18 horas, promovido pela Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e 

também a realização de uma reunião geral da CLASE, com vista à formação da comissão social de 

freguesias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----João Bilou referiu a receção de um requerimento do Bloco de Esquerda sobre os serviços de 

correios. Referiu ainda que já está prevista a substituição da máquina de lavar loiça da cantina da 

escola de S. Mamede, de acordo com a aprovação deste executivo, estando apenas a aguardar uma 

reunião com a direcção da escola para conclusão do processo de aquisição. Foi discutido e aprovado 

o programa de festividades do Carnaval, para o que foi deliberado a atribuição de uma verba de 300 

€ (trezentos euros) para a associação cultural do Imaginário e de 250 € (duzentos e cinquenta euros) 

para a Sociedade Harmonia Eborense e para o Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo.-------------- 

-----No que se refere ao pondo dois da ordem de trabalhos, o executivo aprovou revisão do 

orçamento de 2014, por forma a contemplar as despesas não orçamentadas pelo anterior executivo 

da Junta de Freguesia de S. Mamede, relativas à obra de construção do pavilhão da Escola de S. 

Mamede.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----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.------------------------- 

(página 2 relativa à ata n.º 12, de 04 de Março de 2014) 

 

 

O PRESIDENTE  (João Vicente Marques Bilou) ________________________________________ 

 

O SECRETÁRIO (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________ 

 

O TESOUREIRO (Fernando Jorge da Cruz Dias) ________________________________________ 

 

O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________ 

 

O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 


