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Ata n.º 49 

 

-----Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, teve lugar nas 

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número quarenta e nove 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, 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: Magusto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Janeiras.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto quatro: Outros assuntos de interesse.-------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião e abordou 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.------------------ 

-----A vogal Vanessa Martins referiu os resultados do congresso da ANAFRE, nos Açores, onde 

representou a Junta de Freguesia. Entregou o material produzido no congresso.------------------------- 

-----O vogal Eliseu Pinto referiu ter a informação de uma reunião extraordinária da CME sobre o 

IMI e sobre o Centro Comercial a construir nos limites do centro histórico de Évora. Quanto ao 

IMI, a junta tem uma posição conhecida publicamente que defende o respeito pela lei em vigor e a 

isenção do pagamento de IMI para os residentes do centro histórico. Quanto ao Centro Comercial, o 

vogal Eliseu Pinto registou o interesse do assunto para esta junta de freguesia e para o centro 

histórico de Évora, e apresentou a sua opinião pessoal e do Bloco de Esquerda no sentido contrário 

à implantação do centro comercial no local onde está previsto, junto às portas de Avis. O presidente 

João Bilou referiu que será o único membro da junta que concordará com a implantação do centro 

comercial, e que apresentará a sua opinião pessoal, ou seja, a opinião do presidente da junta de 

freguesia, sem vincular a opinião da junta, que não é comum aos restantes membros do executivo. 

Por outro lado, a câmara não irá facilitar a obra, obrigando a exponenciar a sua qualidade, e de 

definir um caderno de encargos que o garanta.-----------------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita apresentou a consulta 

realizada para o fornecimento do lanche do magusto. Foram consultadas quatro empresas, com 

propostas entregues em carta fechada, para o fornecimento de 200 lanches, incluindo sopa e 

castanhas, a apresentar no monte alentejano. A proposta com melhor preço foi apresentada por 

ArtCAfé, no valor de 1700€ (c/IVA), com animação musical incluída. Este valor ficou a uma 

distância significativa dos concorrentes pelo que foi aprovada. Será concluído o relatório final que 
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incluirá as propostas apresentadas que serão comunicadas aos proponentes e ficarão para consulta 

pública na junta de freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------  

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o executivo delibera favoravelmente a 

participação no evento das Janeiras, à semelhança do que foi realizado no ano anterior, e desta 

forma, nos custos associados a este evento, designadamente naqueles relativos ao fornecimento da 

ceia final aos grupos de cantares que irão participar graciosamente nas atuações em diversos bairros 

de toda a cidade e no espetáculo final que reunirá todos os participantes na Praça do Sertório, bem 

como, nas despesas com a produção dos elementos de comunicação e divulgação necessários, 

nomeadamente cartazes para colocação nos meios de comunicação disponíveis e em quatro mupis 

suplementares a colocar no Largo das Portas de Moura, na Praça do Giraldo, na Praça do Sertório e 

na Praça Joaquim António de Aguiar, ainda a produção de 4 cartazes e 50 folhetos que serão 

distribuídos designadamente no Posto de Turismo de Évora, despesas de publicidade institucional 

na RTP e despesas com a produção do espetáculo final e com a recolha de imagens do mesmo. 

Estas e outras despesas decorrentes da participação e organização deste evento, em conjunto com as 

restantes freguesias urbanas, serão distribuídas tendo em conta a proporção relativa do FFE de cada 

uma desta autarquias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita apresentou uma lista de 

intervenções na Escola de S. Mamede, designadamente no que diz respeito à reparação das 

instalações sanitárias, à recuperação dos bebedouros existentes e à instalação de uma caldeira na 

sala dos funcionários. O Executivo aprovou a realização das intervenções propostas e as despesas 

inerentes, que serão realizadas no âmbito do protocolo de delegação de competências estabelecido 

para o efeito com a CME.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O vogal Nuno Cabrita referiu ainda que a recuperação do chafariz junto à Escola de S. Mamede 

está concluído e apresentou as provas das telas de segurança para intervenções urbanas, produzidas 

por Rui Alves, que foram aprovadas bem como o respetivo fornecimento.-------------------------------- 

-----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.------------------------- 

 

O PRESIDENTE  (João Vicente Marques Bilou) ________________________________________ 

 

O SECRETÁRIO (Nuno Miguel do Ó Esteves Cabrita) ___________________________________ 

 

O VOGAL (Vanessa Lara Ramalho Pisco Martins) ______________________________________ 

 

O VOGAL (José Manuel Elizeu Pinto) ________________________________________________ 

 

 


