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Ata n.º 15 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número quinze 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 

Elizeu Pinto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----Ponto dois: Comunicação.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Sítio da Internet da Freguesia.----------------------------------------------------------------- 

-----Ponto quatro: Assembleia de Freguesia.------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto cinco: 25 de Abril.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou apresentou deu início à reunião, e de acordo com o 

ponto um da ordem de trabalhos, apresentou a documentação relativa ao expediente recente e 

informou o executivo quanto ao processo de criação e desenvolvimento do logotipo da freguesia, 

que depois de consultadas várias empresas e designer’s gráficos presentes na região, foi adjudicado 

pela razão do melhor preço à designer Joana Dias. Sobre este assunto particular, a vogal Vanessa 

Martins questionou a razão de não ter sido pedido um projeto concreto de arte visual para 

apresentação das soluções propostas pelos vários concorrentes e para posterior seleção. O 

presidente João Bilou deu a palavra ao vogal Nuno Cabrita, que ficou responsável pelo 

desenvolvimento deste processo, que justificou a opção, de acordo com o definido inicialmente e 

tendo em conta o valor reduzido que a Junta pretendia despender para este procedimento, dado que, 

um concurso elaborado noutros termos teria sido muito mais dispendioso em tempo e verbas 

associadas, tendo necessariamente de reunir um júri e determinar valores significativos para 

prémios a atribuir às propostas, como seria expectável, por forma a incentivar a apresentação de 

trabalhos de qualidade elevada. Assim, optou-se por consultar entidades com créditos firmados e 

aceitar a proposta de melhor preço.------------------------------------------------------------------------------ 

-----O presidente João Bilou deu conta ao executivo da situação da tarefeira Rute Isabel Melro, a 

trabalhar no Centro Integrado de Ocupação de Tempos Livres e a dar apoio na venda de senhas na 

Escola de S. Mamede, para o que se propôs, tendo em consideração a legislação mais recente, fazer 

as consultas necessárias conducentes à melhor resolução do problema, uma vez que o contrato 

vigente terá terminado. Decidiu-se consultar os serviços jurídicos da Câmara, tendo em conta a 

complexidade da situação, uma vez que este executivo pretende, sendo possível, manter todos os 
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postos de trabalho existentes, e pelo contrário, proceder à consolidação deste posto de trabalho em 

termos efetivos e rejeitando a precariedade da situação que foi herdada do anterior executivo.-------- 

-----O presidente João Bilou informou que foram detetados pagamentos em atraso nas cantinas da 

escola, e que alguns dos encarregados de educação se recusaram a saldar a dívida, por falta de 

recursos para efetuar o mesmo. Decidiu-se, numa primeira análise, enviar a solicitação de 

pagamento por escrito aos encarregados de educação.-------------------------------------------------------- 

-----A finalizar, o presidente João Bilou relembrou a necessidade de formar a comissão social de 

freguesia e ainda de propor uma reunião com as três juntas para avançar com a questão da 

harmonização das taxas, para o que se deveria estabelecer os intervalos mínimos e máximos de cada 

taxa. A vogal Vanessa Martins questionou a necessidade de criar apoios de tempos livres para o 

período das férias o que deverá ser aferido proximamente. O vogal Nuno Cabrita deu conta da 

avaria de um dos computadores portáteis da Junta, designado no inventário pelo número 00044 

(Junta de Freguesia de Santo Antão), e que, em sequência, foi pedido orçamento para reparação na 

Loja Staples de Évora. A reparação, que obriga à substituição do disco rígido, apresenta um valor 

global de duzentos e quatro euros e oitenta cêntimos, com IVA incluído. Tendo em conta a idade do 

computador e o seu valor comercial, inferior ao da reparação, foi aprovado o envio deste 

equipamento para abate em inventário. O vogal Nuno Cabrita sugeriu ainda que fosse pedido 

orçamento para pintura da fachada e do pátio do edifício da Junta. Referiu finalmente que iria no 

médio prazo começar a definir projetos específicos de intervenção no meio urbano para análise 

objetiva deste órgão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou referiu que, na sequência 

da anterior reunião tida entre as Juntas de Freguesia da União das Freguesias da Malagueira e Horta 

das Figueiras, União das Freguesias do Bacelo e Sra. da Saúde e União das Freguesias de Évora, no 

seguimento das decisões deste executivo definidas na anterior reunião de Junta de um de abril, e de 

acordo ainda com o acordado anteriormente por estas três Juntas de Freguesia, ficou decidido 

contratar a prestação de serviços de comunicação à empresa MIMIR, em simultâneo pelas três 

Juntas das Freguesias referidas, por forma a conseguir o melhor valor de aquisição para o 

fornecimento de serviços na área da comunicação, no sentido mais lato, abrangendo desta forma a 

área da multimédia e informática, que, segundo o proposto, terá em conta o orçamento objetivo de 

cada uma das Juntas de Freguesia. Assim, o executivo aprovou a decisão de contratar a prestação de 

serviços de acordo com o programa definido e de enviar convite à empresa em referência.------------   

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o vogal Nuno Cabrita deu conta do relatório que 

produziu na sequência da consulta que fez a várias empresas da área para o fornecimento do novo 

sítio de internet para a freguesia, que disponibilizará conteúdos obrigatórios por lei e que por isso 

mesmo, mormente a complexidade deste processo, se torna urgente concluir. De acordo com o 
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relatório, apenso à presente ata, a empresa “Definite Code” apresentou a melhor proposta geral, 

nomeadamente no que se refere ao preço e às condições técnicas gerais, pelo que, o presidente João 

Bilou propôs a sua adjudicação, que foi aprovada por unanimidade, à empresa referida.--------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o Presidente João Bilou aludiu à apresentação 

de contas de gerência na próxima assembleia de freguesia, referindo algumas das dificuldades que 

poderão surgir quanto a alguns dos pontos constantes nos documentos oficiais, por serem de difícil 

leitura e entendimento. O executivo esteve a estudar o documento e ficou sugerido que se pedissem 

alguns esclarecimentos à empresa de contabilidade, por forma a facilitar a apresentação do referido 

documento, em futuras ocasiões.--------------------------------------------------------------------------------- 

----- Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos e às comemorações do 25 de Abril, o Presidente 

João Bilou referiu que o postal alusivo está a finalizar e será enviado nos próximos dias para 

impressão. Foi ainda enviado ofício para a realização de uma arruada pelo banda do grupo 

Liberalitas Julia, no dia 25 de Abril, às 10 horas, com distribuição de cravos pelos eleitos, o que 

aguarda resposta. O presidente referiu ainda que está aberta uma lista de inscrições para todas as 

pessoas que queiram participar no almoço de 25 de Abril, organizado pela Associação Povo 

Alentejano. A finalizar, o presidente João Bilou referiu que a exposição da artista Visitação 

Zambujo foi alterada pela própria para Outubro/Novembro.------------------------------------------------- 

-----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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