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Ata n.º 25 

 

-----Aos trinta dias do mês de setembro 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 cinco 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: Pessoal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Modificação orçamental.----------------------------------------------------------------------- 

-----Dando início à reunião, o presidente João Bilou informou o executivo que deverá ausentar-se 

por um período curto, por motivos de saúde, ficando entretanto delegadas as suas funções no 

secretário Nuno Cabrita, de acordo com o disposto nos art
os

. 78º. e 79º. da lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro. Esta ausência deverá durante o próximo mês de Outubro e não deverá ultrapassar os 

trinta dias referidas no artigo 78 da lei citada.------------------------------------------------------------------    

-----Seguidamente, o presidente João Bilou referiu que tinha havido uma visita informal e não 

prevista do elenco camarário à Escola de S. Mamede, para tomada de conhecimento das condições 

atuais de funcionamento da escola. A junta de freguesia foi entretanto informada, e designadamente 

para comunicar que haverá lugar a uma reunião com a equipa técnica da câmara municipal para 

discussão dos problemas detetados. Ainda no que se refere à Escola de S. Mamede e à obra de 

construção do pavilhão multiusos, o executivo ponderou e decidiu promover uma visita de todos os 

membros da assembleia de freguesia à obra que entretanto decorre, para que este órgão e todas as 

forças políticas nele representadas possam estar ao corrente dos desenvolvimentos e do andamento 

da obra. De preferência, esta visita deverá ocorrer em dia útil e ao fim da tarde.------------------------- 

-----O presidente João Bilou anunciou ainda a realização de uma conferência organizada pela 

CIMAC, intitulada “O 25 de abril e o poder local democrático”, que ocorrerá no próximo dia 10, no 

palácio D. Manuel, entre as 10h e as 18h.----------------------------------------------------------------------  

-----O vogal Nuno Cabrita, sobre a obra do pavilhão multiusos da Escola de S. Mamede, sugeriu 

que a visita dos eleitos ao pavilhão fosse realizada na próxima sexta-feira, dia 8 de Outubro, ao fim 

da tarde, o que mereceu a concordância do executivo.-------------------------------------------------------- 

-----Seguidamente o executivo debateu questões relacionadas com o urbanismo, reafirmando a 

necessidade de promover a colocação de dissuasores em alguns passeios da cidade por forma a 

impedir o estacionamento de veículos automóveis e de proteger alguns acessos nomeadamente a 
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escolas e creches, estudar a implantação de mais passadeiras na cidade, e de promover a 

recuperação urbanística do jardim do Largo de Avis e do Largo da Misericórdia, numa primeira 

fase.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Finalmente, no que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou 

anunciou a formação do Gabinete de Apoio às Freguesias pela Câmara Municipal de Évora, que 

deverá centralizar a relação de todas as freguesias com o município, e afirmou ainda que, de acordo 

com os pareceres emitidos pela ANAFRE e CCDRA, as assembleias de freguesias poderão aprovar 

os respetivos planos e orçamentos em novembro ou dezembro, como é norma corrente, ao contrário 

do exigido às câmaras municipais de acordo com a mais recente legislação produzida.----------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou informou o executivo da 

conformidade do processo de contratação da tarefeira Rute Melro, que tem prestado serviços na 

Escola de S. Mamede ao abrigo das competências de gestão das cantinas delegadas nesta junta de 

freguesia, sendo que o respetivo contrato foi assinado no passado dia 25, de acordo com o que foi 

decidido delegado por este executivo na última reunião anterior.------------------------------------------- 

-----Quanto ao pedido de adiantamento do subsídio de férias apresentado pelo funcionário Arlindo 

Melro, este foi recusado, nomeadamente porque o pedido apresentado reporta-se ao próximo ano 

fiscal, pelo que foi considerou improcedente por parte do executivo.-------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, foi apresentada uma proposta de modificação de 

despesa que foi aprovada pelo executivo.----------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou propôs a realização de 

uma assembleia de freguesia extraordinária para aprovação dos novos acordos de execução, o que 

foi aprovado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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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