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Ata n.º 17 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número dezassete 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: Eleições para o parlamento Europeu.-------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Dia da Criança.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Passeio cultural de reformados e idosos.-------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Obra da Escola de S. Mamede.-------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou deu início à reunião de acordo com o ponto um da 

ordem de trabalhos, apresentando as informações recebidas na Junta de Freguesia no período 

ocorrido desde a última reunião do executivo, a vinte e nove de abril. Em seguida, o presidente João 

Bilou passou à apresentação do expediente recebido neste período.----------------------------------------  

-----Em seguida, o presidente João Bilou informou o executivo que foi solicitado à CME a remoção 

de um veículo abandonado na Rua de Avis, tendo sido elaborado o respetivo edital. Suscitou ao 

executivo propostas de definição e apresentação de espaços ou zonas de intervenção urbana 

prioritários na área da freguesia, por forma a ponderar e a planear futuras ações de reabilitação. 

Definiu ainda a necessidade de considerar a formação da comissão social de freguesia.---------------- 

-----O vogal Nuno Cabrita informou o executivo da reunião tida com o responsável da empresa 

Definite Code, no sentido de se iniciarem os procedimentos de adjudicação da construção do sítio 

digital da freguesia. Também informou o executivo sobre a consulta para a compra de programas de 

anti-vírus para os computadores da freguesia, sugerindo a empresa Microplus/AVG, como a que 

apresenta melhor relação custo/benefício, com o programa AVG Internet Security. O executivo 

aprovou a aquisição deste programa, com licenças de dois anos para 4 computadores, com um valor 

de 103.95 €, com IVA incluído. O vogal Nuno Cabrita alertou ainda para a situação decorrente do 

fim da assistência da Microsoft ao Windows XP, presente em três dos quatro computadores ativos 

da Junta de Freguesia, no sentido de se iniciar o processo de migração do sistema operativo em 

oportunidade próxima. Foi deliberado que se iniciaria este trabalho apenas com um computador, e 

que, a partir daí iriam sendo alterados os restantes, um a um, por forma a manter os serviços da 

Junta de Freguesia em plena atividade.--------------------------------------------------------------------------  
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-----Sobre o ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou deu conta da reunião de 

formação das mesas para as próximas eleições de 25 de Maio, para o parlamento Europeu, onde 

foram constituídas as respetivas mesas e operacionalizadas as questões relativas ao procedimento 

eleitoral.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre o ponto três da ordem de trabalhos, o vogal Fernando Dias reportou a reunião com a Dra. 

Ana Abrantes da área da ação social da CME, que disponibilizará os painéis para a exposição no 

parque infantil do Jardim Público de Évora e assinalou a adesão das escolas que participarão com os 

desenhos para a exposição intitulada “O que os meus pais e avós me contaram sobre o 25 de Abril”. 

Está prevista a participação de 280 crianças. O vogal sugeriu a ponderação de algumas atividades 

para o dia da inauguração da exposição, também dia mundial da criança, o dia 1 de Junho.------------ 

-----O vogal Nuno Cabrita lembrou a proximidade da Feira de S. João e a necessidade de definir os 

conteúdos a apresentar no stand destinado pela CME a esta freguesia. Foi deliberado que o vogal 

Nuno Cabrita fizesse as consultas necessárias para o efeito por forma a definir conteúdos e 

propostas que permitam a conceção e a adjudicação da montagem do stand.-----------------------------  

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou propôs a realização do 

passeio anual de idosos ao forte de Peniche, com visita à exposição aí patente e fornecimento do 

almoço, também em Peniche, em data a anunciar, com a brevidade possível, de acordo com as 

disponibilidades da CME, nomeadamente no que se refere à disponibilização para o efeito do 

autocarro desta autarquia. De acordo com esta disponibilidade, a data será anunciada em breve e 

anunciada ao público.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre o ponto cinco da ordem de trabalhos, o presidente deu palavra ao vogal Nuno Cabrita, 

que deu conta dos conteúdos dos trabalhos a adjudicar para a conclusão da terceira fase da obra do 

Pavilhão da Escola de S. Mamede. Previamente, lembrou que a obra vai sendo adjudicada 

faseadamente, de acordo e em conformidade com a disponibilidade de verbas em dotação 

orçamental, não podendo haver uma única fase para a execução de todos os trabalhos desta obra, 

uma vez que a adjudicação inicial feita pelo executivo anterior não contemplou o cabimento das 

verbas totais em causa nem ponderou uma parte significativa dos trabalhos, conforme o que já foi 

amplamente considerado pelo atual executivo. Assim, com a terceira fase dos trabalhos, ficarão 

concluídos os principais trabalhos de construção civil, ficando por executar, nomeadamente, vários 

trabalhos de acabamentos, exteriores e interiores, e instalação de equipamentos vários. Nestes 

termos, esta fase da obra deverá terminar até ao final do mês de Julho, e deverá também permitir o 

uso do espaço condicionado, de acordo com as necessidades a identificar e a ponderar com o 

executivo e a comunidade escolar. O vogal assinalou ainda que esta opção, de dar prioridade à 

conclusão dos trabalhos de construção civil mais pesados, permitirá em grande medida retirar os 

estaleiros presentes no pátio inferior da escola de S. Mamede reabrindo-o ao uso pleno para os 
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alunos e para a restante comunidade escolar. O vogal Nuno Cabrita, seguidamente, apresentou o 

mapa dos trabalhos a executar, com um preço base de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), 

acrescido de IVA, e propôs o envio de convite à empresa Vestígios e Lugares, Lda., para 

apresentação de proposta para esta fase da obra. Nestes termos, analisada a proposta, a Junta de 

Freguesia delibera enviar convite à empresa Vestígios e Lugares, Lda., para apresentar proposta 

para a empreitada, “Escola Básica do 1º. Ciclo de S. Mamede – Remodelação de Espaço/Telheiro, 

Construção de Balneários e Recuperação da Cobertura - 3ª. Fase”, por ajuste direto, de acordo com 

os procedimentos legais em vigor, nomeadamente com o previsto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de Janeiro, que aprova o Código dos Contratos Públicos (CCP). A razão para o ajuste direto e o 

convite ao empreiteiro em referência deve-se ao facto de o mesmo se encontrar no terreno, 

decorrente da execução das anteriores fases da obra, tendo atualmente todas as infraestruturas 

montadas no terreno, maquinaria e pessoal, estaleiros, e todos os meios para a execução da obra, 

evitando assim um incremento na despesa de orçamentação da obra, decorrente da duplicação de 

trabalhos de desmontagens, montagens e todos os trabalhos de implementação da obra. Para o 

efeito, delibera ainda a Junta de Freguesia enviar à empresa Vestígios e Lugares, Lda., convite, 

caderno de encargos e mapa de medições, devidamente aprovados por este executivo, para 

elaboração de proposta, estabelecendo o limite das dezassete horas de trinta de maio para entrega da 

mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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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