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Ata n.º 34 

 

-----Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, teve lugar 

nas instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número trinta e quatro 

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, Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins e José Manuel 

Eliseu Pinto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----Ponto dois: Feira de S. João 2015.-------------------------------------------------------------------------  

-----Ponto três: Modificação ao Orçamento.------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Escola de S. Mamede. Adjudicação da obra Pavilhão Multiusos, 4ª. fase da obra. 

-----Ponto cinco: Escola de S. Mamede. Pequenas aquisições---------------------------------------------- 

-----Ponto seis: Limpeza e Higiene.----------------------------------------------------------------------------- 

-----O presidente João Bilou, presidiu e 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.------------------  

-----Foi apresentado um pedido de apoio para um idoso carenciado da freguesia, no sentido de lhe 

permitir o fornecimento de refeições a partir da cantina da escola ao preço cobrado aos alunos. Na 

dúvida da possibilidade formal da Junta de Freguesia poder fornecer em termos regulares essas 

refeições, dada a situação de urgência, foi decidido não negar o fornecimento da refeição até ao 

melhor esclarecimento dos procedimentos formais para o efeito. Ainda, em todo o caso, o executivo 

considera não haver qualquer impedimento a este fornecimento desde que haja refeições sobrantes 

da cantina.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o executivo delibera dar início à preparação da 

sua participação na Feira de S. João de 2015, cujo tema do stand serão os “28 anos da classificação 

como património mundial e os 40 anos do poder local democrático”.------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, por forma a admitir a adjudicação da 4ª. fase das 

obras para o pavilhão multiusos da Escola de S. Mamede, foi apresentada e aprovada a 

modificação ao orçamento da despesa com um reforço de 12000 € para a rúbrica 0701030500, 

“Escolas”, por forma a dar provimento ao valor a adjudicar à desta obra.--------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o executivo aprova o lançamento da 4ª. fase 

da obra de construção do pavilhão multiusos da Escola de S. Mamede, de acordo com a proposta 

apresentada pela empresa Vestígios e Lugares, Lda., no valor global de 29.162,82 euros, acrescido 

de IVA. É aprovada a execução da obra e a assinatura dos contratos de adjudicação, de acordo com 



 
 

 

|  Rua do Fragoso, 8 r/c, 7000-598 Évora  |  T: 266707792  |  união.freg.evora@sapo.pt  | 

 

P
ág

in
a2

/ 
2
 

os orçamentos e as listas de preços unitários apresentados e aprovados. São aprovadas as minutas 

dos contratos e é dada a autorização ao presidente João Bilou para a assinatura do respetivo 

contrato. A obra é tem o cabimento n.º 44 tendo sido emitido o respetivo compromisso nº. 53. A 

Junta de Freguesia é órgão competente para o efeito.--------------------------------------------------------- 

-----Ainda sobre este assunto, o secretário Nuno Cabrita informou que, de acordo com o calendário 

de execução da obra e sendo esta a derradeira fase da sua construção, a inauguração deste pavilhão 

polivalente ficará previsto para o próximo dia 08 de abril do corrente.------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos, de acordo com a proposta apresentada por 

Eletrilar, Lda., o executivo aprova a aquisição dos seguintes equipamentos: 

a) 1 ralador de legumes, Moulinex DJ755G32, pelo valor de 67€ + IVA, em resposta a solicitação 

da direção da Escola de S. Mamede para equipamento da cantina.----------------------------------------- 

b) 1 termoventilador SYP METEOR-EC, pelo valor de 119€ + IVA, para equipar a sede da junta de 

freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) 1 desumidificador TROIA 21007, pelo valor de 110€ + IVA, para equipar a sede da junta de 

freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O valor total da presente aquisição é orçamentado em 296 € (duzentos e noventa e seis euros, c/ 

IVA incluído). O executivo aprova o presente fornecimento nas condições apresentadas.------------- 

-----Quanto ao ponto seis da ordem de trabalhos, o executivo aprova a aquisição de novos 

depósitos de substituição para os baldes do lixo enterrados da cidade intramuros, para troca durante 

os processos de higienização dos mesmos, pelo valor global de 3.417,80€ (três mil quatrocentos e 

dezassete euros e oitenta cêntimos) + IVA. Esta aquisição contribuirá para a melhoria significativa 

das condições de limpeza dos baldes do lixo que assim serão limpos rotativamente.-------------------- 

-----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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