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Ata n.º 19 

 

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

instalações da Freguesia, sita na Rua do Fragoso número oito, a reunião número dezanove 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 único: Informações, expediente e outros assuntos.------------------------------------------------ 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou, dando início à reunião, deu conta do encerramento do 

ano escolar na escola de S. Mamede e da festa de comemoração que contou com o apoio da Junta e 

que incluiu a apresentação de atividades de docentes e alunos e um almoço comemorativo oferecido 

pela Junta de Freguesia a toda a comunidade escolar. -------------------------------------------------------- 

-----Referiu depois o 4º. aniversário da Associação Filarmónica Liberalitas Julia, que organizou um 

concerto comemorativo no Teatro Garcia de Resende, onde esteve presente o presidente da Junta de 

Freguesia, que considerou o trabalho desta associação da nossa freguesia, de grande significado e  

mérito, com grande importância na dinâmica cultural na área da autarquia e da cidade. Este 

acontecimento teve o acompanhamento da equipa de comunicação da MIMIR que documentou o 

evento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Na perspetiva de dar continuidade ao trabalho exercido pela colaboradora Rute Melro na 

assistência à Escola de S. Mamede, nomeadamente na gestão das senhas de refeição da cantina 

desta escola, e depois da direcção da escola ter reiterado essa mais-valia, o presidente propôs 

estudar a possibilidade da realização de um protocolo com a Associação de Pais da Escola de S. 

Mamede que permita a manutenção deste apoio da Junta à escola, o que será enviado à associação 

de pais e ficará a aguardar resposta no sentido de aferir da viabilidade da proposta.--------------------- 

-----Com vista à adjudicação de serviços de limpeza para o edifício da Junta, foram pedidos 

orçamentos a várias empresas, de acordo com o decidido na última reunião do executivo (reunião de 

03 de Junho de 2014, ata n.º 18). Até ao momento apenas se recebeu uma única resposta da empresa 

Dianalimpa, no valor de 119,50 € + IVA, pelo que se decidiu aguardar no sentido de permitir a 

receção de mais orçamentos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No que diz respeito ao problema da limpeza das ruas da freguesia, o presidente João Bilou 

referiu o agendamento de uma reunião com o vereador do pelouro, ponderando a eventualidade da 

adjudicação destes serviços a uma empresa externa, tendo em conta a urgência dos trabalhos a 

realizar e as dificuldades do Município de resolver atempadamente todas as situações existentes, 
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acumuladas ao longo de vários anos de inoperância. No que diz respeito a matéria de intervenções 

no espaço urbano, o vogal Eliseu Pinto referiu que em próxima reunião com a Câmara se deveria 

aferir a situação das ARU, “Áreas de Reabilitação Urbanas”, no sentido de determinar meios de 

ação disponíveis, legislação ou outras possibilidades de intervenção, tanto ao nível da Câmara 

Municipal ou da Junta de Freguesia, nomeadamente no que refere à intervenção em prédios urbanos 

degradados e devolutos.-------------------------------------------------------------------------------------------   

-----A pedido do presidente da junta, o secretário Nuno Cabrita descreveu a estrutura proposta para 

a construção do stand da Feira de S. João, apresentada pela empresa convidada para o efeito, a 

empresa Milideias, Lda., cuja adjudicação simplificada foi aprovada na reunião anterior. Esta 

proposta foi aceite pelo executivo e aprovada a sua execução.---------------------------------------------- 

-----O vogal Nuno Cabrita referiu que estão a ser reunidos todos os elementos escritos e outros para 

serem enviados à empresa responsável pela construção do sítio da internet da Junta. Referiu ainda 

que a página de facebook da Junta de Freguesia está concluída e ficará disponível brevemente.------- 

-----O presidente João Bilou referiu a necessidade de providenciar o debate sobre questões de 

segurança e estacionamento, nomeadamente com as forças policiais. Deu conta das intervenções 

realizadas na cantina da Escola de S. Mamede, nomeadamente na reparação de equipamentos e 

outros fornecimentos, e ainda sobre a presença da Junta de Freguesia, representada pelo secretário 

Nuno Cabrita, no Encontro Nacional de Proprietários, Moradores e Associações de Defesa do 

Património, realizado no Porto, no passado dia 7 de Junho, sobre o tema “Debate sobre a isenção 

do IMI nos Centros Históricos classificados Património Mundial”, em resultado do qual foi 

emitida uma declaração, aprovada pelo executivo e que ficará anexa à presente ata. Decidiu-se 

realizar uma sessão de esclarecimento sobre o assunto, que será agendada oportunamente.------------  

A vogal Vanessa Martins propôs a elaboração de um programa de atividades culturais para as noites 

de Julho e Agosto, a realizar no pátio da Junta de Freguesia. O secretário Nuno Cabrita lembrou que 

o espaço em causa necessitará, para o efeito, de ser alvo de uma intervenção de reabilitação.----------   

-----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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