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Ata n.º 44 

 

-----Aos vinte e um dias do mês de julho 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 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: Apoios.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ponto três: Higiene e Limpeza.----------------------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a sessão, o presidente João Bilou, deu início à reunião e abordou o primeiro ponto 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 escola de S. Mamede solicitou o fornecimento de tintas para pinturas que serão executadas 

pelo pessoal da escola, por proposta da coordenação da escola, o que foi aceite. Foi aprovado o 

fornecimento de tintas e o aluguer de uma máquina de pressão para limpeza prévia dos caliços.------ 

-----Foi ainda rececionado uma mensagem de correio eletrónico na junta para intervenção de 

urgência num pátio que está atulhado de mato e que poderá constituir um especial perigo de 

incêndio. O presidente da junta, dada a perigosidade da situação, propôs uma intervenção no âmbito 

da proteção civil que espera que resolva a situação.----------------------------------------------------------- 

-----O presidente solicitou que a Câmara fizesse o desbaste das sebes do Jardim de Avis, já 

executado bem com a atenção dos serviços camarários para recorrentes reclamações com a situação 

de alguns pontos da cidade depois das noites mais movimentadas em algumas zonas de bares, no 

que se refere à sujidade e aos restos de copos de plástico e outros lixos que ficam depositados nas 

ruas durante as manhãs seguintes.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Finalmente, o vogal Eliseu Pinto colocou algumas dúvidas sobre os termos da participação da 

junta de freguesia no festival “Cenas ao Sul”, expressas em documento anexo, que deverão ser 

respondidas pelo presidente da junta em próxima reunião.--------------------------------------------------- 

-----Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, foram apresentadas as seguintes propostas ou 

pedidos de apoio:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) ARPIE, pedido de apoio financeiro. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios 

estabelecidos para o efeito, nomeadamente na medida em que esta associação tem a sua sede social 
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na freguesia do centro histórico. É atribuído um apoio no valor de 250€ (duzentos e cinquenta 

euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) AHPIE, pedido de apoio financeiro. O pedido é aprovado uma vez que se enquadra nos critérios 

estabelecidos para o efeito, nomeadamente na medida em que esta associação tem a sua sede social 

na freguesia do centro histórico. É atribuído um apoio no valor de 250€ (duzentos e cinquenta 

euros).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) O vogal Eliseu Pinto comunicou o pedido em nome do MDCHE, Movimento de Defesa do 

Centro Histórico de Évora à junta de freguesia para a impressão de um folheto explicativo junto da 

população do centro histórico, a propósito do incumprimento da lei que estabelece a isenção do IMI 

nos centros históricos classificados. Dado o interesse da matéria para as populações do centro 

histórico de Évora, o executivo aprovou a apoio ao presente pedido logístico. Por considerar o 

potencial conflito de interesses, o vogal Eliseu Pinto absteve-se de votar na presente decisão.---------   

-----Quanto ao ponto três da ordem de trabalhos, o presidente João Bilou deu conta da reunião com 

os serviços de higiene e limpeza, no sentido desta junta de freguesias poder de alguma forma ajudar 

a resolver alguns dos problemas de limpeza no centro histórico. Foi proposto que a Junta de 

Freguesia forneça alguns baldes dos contentores do centro histórico, que estão justamente 

desativados por via da falta destes equipamentos, por desgaste decorrente da sua própria utilização. 

O presidente propôs a aquisição de seis baldes, no valor total de 650€ cada. O executivo aprovou a 

presente proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----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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