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Ata n.º 26 

 

-----Aos catorze dias do mês de outubro 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 seis da 

Junta de Freguesia da União das Freguesias de Évora.------------------------------------------------------- 

-----Estiveram presentes os seguintes membros: 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, expediente e outros assuntos.-------------------------------------------------- 

-----Ponto dois: Magusto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Sítio da internet da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------ 

-----Nos termos da lei, na sequência da ausência anunciada do presidente da Junta de Freguesia, 

João Bilou, por motivos de saúde, o secretário da junta de freguesia, Nuno Cabrita, em substituição 

legal do presidente, no cumprimento da lei, preside à presente reunião do executivo da junta de 

freguesia. Nestes termos, o secretário Nuno Cabrita deu início à reunião, de acordo com 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. 

-----O executivo mostrou-se preocupado com as saídas de crianças das escolas e creches da 

freguesia, quanto à sua proteção nomeadamente no que se refere à proximidade com vias de 

circulação de veículos automóveis, propondo-se o estudo da realidade atual a este respeito na 

freguesia e propondo, caso seja necessário, medidas corretivas e minimizadoras de riscos, 

nomeadamente ao nível de intervenções urbanísticas.-------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, relativo à organização da festa anual alusiva ao 

Magusto, decidiu esta junta enviar convite a Isabel Filipe Galvão Melro, para apresentação de 

proposta de fornecimento de refeição para 200 pessoas, no próximo dia 12 de Novembro, pelas 15h. 

A Junta de Freguesia é órgão competente para o efeito. O vogal Eliseu Pinto entregou declaração de 

voto relativa ao presente ponto da ordem de trabalhos, que se anexa à presente ata.--------------------- 

-----Para o presente ano, o executivo achou por bem propor a realização da festa do magusto no 

espaço do mercado municipal, por via do impedimento do local habitual, o pavilhão do Monte 

Alentejano, que não tem nesta altura condições de utilização e entrará em obras em breve, 

considerando ainda que a presente proposta contribuirá ainda e em acréscimo para a dinamização 

deste espaço do mercado, o que foi aprovado.----------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, foi apresentado relatório final, em anexo, de 

acordo com o conteúdo das propostas rececionadas, relativas aos convites enviados às empresas 

descriminadas, a saber, Cucurica, Definite Code, Joana Dias, Milideias, Lda., NuvemK Design e 
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VG Software. Esta consulta, realizada conforme o estabelecido entre as três juntas de freguesias 

urbanas, União das Freguesias de Évora, União das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras 

e União das Freguesias do Bacelo e Senhora da Saúde, pretendia saber, em acréscimo, se haveria 

lugar a benefícios em termos da possibilidade do fornecimento conjunto deste serviço, o que ainda 

poderia criar uma uniformidade na visualização de cada um sítios digitais, o que traria eventuais 

benefícios quanto aos custos associados à aquisição e quanto à facilidade da sua consulta pelas 

populações. Da análise deste relatório constatou-se ser a proposta apresentada pela empresa Definite 

Code a mais valorizada pelo executivo, uma vez que apresentou um preço unitário mais baixo, tal 

como para o caso da aquisição de três sítios de internet em simultâneo, para as três juntas de 

freguesia urbanas. O presente relatório será apresentado às três juntas de freguesia para análise, de 

onde serão tomadas decisões finais quanto à aquisição destes serviços, conclusões que serão 

apresentadas a este executivo em próxima reunião, para tomada de decisão quanto à sua 

adjudicação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Nada mais havendo a tratar, Nuno Cabrita, a presidir à reunião, deu a mesma por encerrada, da 

qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.----- 

 

 

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) ________________________________________________ 

 

 

 

 

 


