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Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e utn, reuniu pelas 10:00 horas, o
executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais no Salão Nobre do edifício da
Junta de Freguesia, sob a presidência de José Francisco Pereira Rodeiro, e com a presença dos
vogais constatrtes no Anexo I.------------Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo Presidente da

------ Ponto

-

1

Leitura

e

J

Aprovação da Ata da reunião anterior -

Ponto 2 - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

Ponto 3

-

Informação dos Vogais------

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a

Ponto 2

-

ata no5 que

foi aprovada por unanimidade.--------

Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

A funcionária

da Junta de Freguesia Maria de Lurdes Coelho Veloso, que frequenta o curso de

Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, solicitou dispensa

de

cumprimento de horário de trabalho para a frequência nas Unidades Curriculares de Direito
Penal

III

e Metodologia do Direito, ao abrigo do estatuto de trabalhador estudante para o ano

lectivo de 2021 e 2022.----

Nos termos no artigo 19, alínea e), da lei 7512013, de l2 de Setembro, delibera-se conceder à
referida funcionária a dispensa do horário de trabalho, as quintas-feiras da pafte da manhã

e

sextas-feiras da parte da tarde, durante o período de aulas

Quanto ao mercado de Natal, foi pelo Presidente informado o executivo que se aguarda o
orçamento das despesas relativas á segurança do evento, o que se espera vir a acontecer durante

o dia de hoje, de modo a finalizar um orçamento final do evento. Acrescentou, ainda, que foi
recebido na Junta de Freguesia uma proposta de aditamento ao protocolo de colaboração entre a

União de Freguesias de Coirnbra e a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, que
envolve o Município de Coimbra, propondo-se no referido aditamento que a Cãmara Municipal

de Coimbra assegure e supofte os custos com a electricidade,
autoprotecção,

o Plano de Prevenção e

colocação de contentores de

Segurança,

a

âgua, as medidas de

a colocação de divisórias e floreiras,

lixo e as licenças para a

realizaçáo

a

do evento, bem como,

finalmente, conceda um apoio financeiro de 50 000 €. Para o efeito, os Presidentes de Freguesia
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em causa terão, hoje, uma reunião com o Sr. Vereador Miguel Fonseca, responsável pelo
Pelouro das Finanças da Câmara Municipal de Coirnbra

Pelo Presidente foi o executivo infonnado que no passado dorningo decorreu, no Vale das
Flores, a

VI corrìda de Santo António em colaboração com o Cluve de Veteranos de Atletismo

de Coimbra, evento esse que foi coroado de êxito.----

Foi ainda referido pelo Presidente da Junta que no passado dia l9l1ll202l o Presidente e a
Vogal Cristina Agreira se deslocararn ao jardim-de-infância de Montes Claros e, em diálogo
com os representantes da Associação de Pais e Encarregados de Educação e as educadora,
recolheram informações muito úteis sobre as carências do referido estabelecimento de ensino.
Este tipo de visitas será alargado a todas as escolas da Freguesia

Pela Vogal Secretário Cristina Agreira

foi referido, que foi solicitado

a todos os agrupamentos

de escolas da Junta de Fregr.resia o envio, ate dia 2611012021, de um relatório de todas
necessidades

as

de intervenção urgente, faltas de equipamento e infra-estruturas interiores

e

exteriores de modo a desenvolver-se uma nova metodologia que permita uma abordagem mais
célere de resolução destes problemas com a Cãmara Municipal de Coirnbra
Sobe as grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022,

o Presidente da Junta referiu

que

torna-se irnperioso a apresentação de propostas por parte dos responsáveis dos pelouros, até ao

final desta semana. Reunidos os contributos, no início da

semana

o

Presidente e

o

Vogal

Tesoureiro reunirão para começarem a elaborar o documento relativo às grandes Opções do
Plano e Orçamento para o exercício de2022.----

Ponto 3

-

Informação dos Vogais------

Pelo Vogal Tesoureiro

foi referido que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível

210 820,76 € no Banco Montepio e, no Millenniurn BCP, um saldo disponívelde

de

l0 008,72 €.--

O Vogal Tesoureiro referiu, ainda que foi solicitado aos serviços financeiros o balanço geral em

débito àdata actual no valor de 5 505,70€ cujo plano de pagamento foi aprovado pelo Vogal
Tesoureiro e pelo Presidente e ratificado pelo executivo na reunião de hoje, cujos documentos
se encontram arquivados na secretaria da Junta de Freguesia dos Olivais.

Por Proposta do Presidente da Junta, com base na informação interna da data de 2111112021
submetida ao executivo,

foi

deliberado aprovar e adjudicar a proposta da lluminacentro,

Unipessoal Lda, NIF.515138884, o aluguer de material decorativo de iluminação alusivo

às

festividades de Natal e fim de ano de 2021, em determinadas zonas da Freguesia, conforme
2
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descrito no caderno de encargos e a sua proposta remetida por correio electrónico no dia

llll202l,

19

objecto do ajuste direto, n'112021, pelo valor total de 12900 €, acrescidos de IVA à

taxa de 23%o, somando 15 867€.

Foi, ainda, deliberado aprovar a minuta do contrato a celebrar com a Entidade, tendo por base o
disposto no artigo do 95" do Código dos Contratos Públicos.

Pelo Vogal Diogo Fagundes

foi

apresentada a proposta da nova identidade visual da Junta de

Freguesia de Santo António dos Olivais, tendo sido aprovada por unanimidade'--------

Nada rnais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião pelas 14:20 horas, tendo sido
lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente da Junta e pelo Secretário, que a
lavrou.

O Presidente Junta de Freguesia de Santo Antórrio dos Olivais
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O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
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(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faüstino Agreira)
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte e três
dias do mês de novembro do ano dois

mil

e

vinte e um.

Nome
José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira
João José Ferreira dos Santos Madeira

Assinatura
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Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
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Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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