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Ata n.º 23 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número vinte e três 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 José Manuel Eliseu Pinto.------------------------------- 

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

-----Ponto único: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------ 

-----Ponto dois: Auxiliar de cozinha para a Escola de S. Mamede.------------------------------------------ 

-----Ponto três: Apoio Jurídico.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Pessoal.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: Apoios pontuais.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião, fornecendo ao executivo diversas 

informações de carácter geral e apresentando o expediente mais significativo tratado pela Junta de 

Freguesia desde a última reunião. Informou o presidente João Bilou que esteve presente no briefing 

da polícia de Évora, onde foram abordadas questões de segurança relevantes para a cidade e onde se 

constatou que os índices de criminalidade se mantinham dentro dos parâmetros normais. No âmbito 

da delegação de competências da Câmara Municipal de Évora para esta Junta de Freguesia, em 

matéria da gestão da cantina escolar, com o acordo em vigência, a junta de freguesia autoriza 

realizar as compras necessárias dos materiais e dos bens solicitados pela escola.------------------------  

-----De seguida o presidente João Bilou anunciou a proposta da realização de uma reunião aberta 

com a população antes da assembleia de freguesia do final do ano, para discussão do próximo plano 

de atividades a aprovar para o ano de 2015, o que deverá acontecer preferencialmente no princípio 

do próximo mês de outubro. Na próxima reunião de junta de freguesia deverão estar prontos os 

vários documentos a elaborar para o efeito, como sejam, título da iniciativa, texto introdutório e de 

apresentação da reunião, convites e outros elementos, para a divulgação integral e atempada desta 

iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Em relação à viagem efetuada a Peniche, o presidente João Bilou relatou que a viagem tinha 

corrido muito bem e que a visita contou com a colaboração e contribuição de Adelino Pereira da 
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Silva, URA - União dos Resistentes Antifascistas, que participou e organizou, do exterior da prisão, 

a fuga de Álvaro Cunhal do Forte de Peniche, o que deu um grande contributo à perspetiva histórica 

e cultural da viagem. O almoço correu muito bem e todas as pessoas gostaram muito da viagem. 

Foram colocadas fotografias da viagem no facebook da Junta de Freguesia.------------------------------ 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, João Bilou referiu a receção de um pedido da 

Diretora da Escola de S. Mamede, Dra. Teresa Tereso, para a colocação na escola, a cargo da Junta 

de Freguesia, um auxiliar da cozinha/cantina, na modalidade de CEI ou PO, o que obrigará a Junta 

de Freguesia ao pagamento de 20% do ordenado mínimo nacional. Tendo em conta a urgência deste 

pedido, nomeadamente pondo em causa o funcionamento regular da cantina da escola, delibera o 

executivo iniciar procedimento para preenchimento desta vaga, junto da Segurança Social, o que 

deverá ter efeito a partir de vinte de outubro próximo.-------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou referiu a necessidade de 

contratar uma prestação de serviços para apoio jurídico, considerando que o executivo deverá ter 

um apoio jurídico permanente com vista à implementação das melhores soluções e práticas, em 

acordo com as leis vigentes, no que diz respeito ao estabelecimento de contratos, acordos e 

protocolos, que a Junta de Freguesia tem que estabelecer regularmente. O vogal José Pinto 

considerou altamente recomendável este apoio ao trabalho da Junta de Freguesia, no sentido de 

avalizar as contratações e os procedimentos da Junta de Freguesia, o que foi secundado pelo vogal 

Nuno Cabrita que considerou pertinente esta opção, em face da dificuldade que a Junta de Freguesia 

vai tendo na obtenção de pareceres importantes, nomeadamente por parte dos serviços técnicos da 

Câmara Municipal de Évora. Neste sentido o executivo decidiu iniciar procedimento com vista à 

contratação destes serviços.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou referiu-se à situação da 

tarefeira Rute Melro, no sentido de estabelecer um quadro de funções e horários que permita dar 

continuidade à sua atividade, nomeadamente no apoio à escola de S. Mamede, para além do apoio à 

venda das senhas, por exemplo, reforçando a assistência aos serviços da biblioteca da Escola. 

Nestes termos, decidiu-se promover o estabelecimento de um novo contrato, de acordo com as 

necessidades da Junta de Freguesia relativas à competência de apoio à gestão da cantina da escola, 

para o que será pedido parecer jurídico e os termos para a formalização de um contrato. A Junta 
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decidiu, em caso de parecer favorável, dar início a procedimento concursal para o efeito, com limite 

de tempo até ao final do ano.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, deliberou o executivo dar resposta positiva aos 

apoios solicitados pela Cercidiana, para a realização do “8º. Festival de Expressões”, a acontecer de 

2 a 5 de Outubro e para a “Semana dos Contos de Évora”, a realizar pela associação “É neste país” 

proximamente, no valor de 300 euros (trezentos euros).------------------------------------------------------ 

-----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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