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Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniu pelas 1 1:30 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 corn a presença dos

vogais constantes no Anexo I.-------------

Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo Presiderrte da J

------- Ponto 1 - Leitura e 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 e outros assuntos de interesse

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata no6 que foi aprovada por unanimidade.--------

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

ele apresentados.

Pelo Presidente e de acordo corn os elenrentos fornecidos Pelo Vogal Tesoureiro foi referido

que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível de 205 371,61 € no Banco Montepio e,

no Millennium BCP, um saldo disponívelde l0 008,72C.----------

Pelo Presidente da Junta foram apresentadas para apreciação, discussão e aprovação duas obras

que integrarn o plano de obras para o ano de 2027.Trata-se da pavimentação da Rua D. João

Peculiar pelo valor de 35374 euros, mais IVA, e a obra de construção do parque infantil e

geriátrico no jardim adjacente à praça Alberto Sá de Oliveira, no bairro Nofton de Matos, pelo

valor de 107 493,25 +lVA. Tendo os senhores Vogais ernitido opiniões sobre o tema, foi pelo

Presidente da Junta posta à votação, tendo sido deliberado aprovar por unanimidade as duas

obras com a abeftura de concurso para a execução das mesmas, uma e outra como foi referido

integrantes do Plano de Obras para o Ano de 2021

Foi ainda deliberado por unanimidade sobre proposta do Presidente, constituir o Júri para

apreciação das proposta sendo o mesmo constituído por:----------

Presidente do Júri - Presidente da Junta, Francisco Rodeiro-----

Vogal - Vogal João Madeira------------

Vogal- Vogal Ricardo Cândido----

Pelo Presidente da Junta de Freguesia foram prestadas informações sobre o Plano de

Manutenção de Desfibrilhadores que a Junta de Freguesia, em anos anteriores, havia adquirido

para os agrupamentos de Escola Doutora Maria Alice Gouveia, Eugénio de Castro e Martin de
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Freitas. Carecendo os referidos aparelhos de revisão técnica bem como de pás de desfibrilhação

por terem ultrapassado a validade, e impondo-se ainda a formação no mínimo de 8 pessoas para

a utilizaçáo dos referidos aparelhos, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aprovar o

Plano de Ativação e de Formação no valor total de 1251,36 euros bem como o acréscimo de

despesa de 1080 euros, circunscrita ao ano de 2022, resultante da activação dos aparelhos, à

razáo de 30 euros por rnês. Esta deliberação teve em conta a urgência em manter os aparelhos

operacionais, em razão da saúde dos alunos, professores e funcionários dos referidos

estabelecimentos de ensino. Todavia entende a Junta que esta manutenção dos aparelhos é da

responsabilidade da Câmara Municipal de Coimbra razão pela qual serão contactados os

serviços da Câmara Municipal de Coimbra no sentido de esta assumir no futuro todas as

responsabilidades, pela manutenção dos aparelhos,--

Pelo Presidente foi dado a conhecer a Resolução do Conselho de Ministrol5ll212l de

2711112021, que declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença Covidl9 e

impõe medidas quanto ao funcionamento de eventos ao ar livre. Significa isso que tais medidas

se aplicam ao Evento ' Mercado de Natal 2021 '

Em matéria de informações, foi ainda referido Presidente da Junta que alguns elementos do

executivo frzeram uma visita ao Clube Desportivo da Arregaça no passado dia2811l12021 e no

dia2911112021, à ABC e D de S. Romão a convite das respectivas direcções

O Presidente da Junta informou os restantes elemento, do executivo qlle, também no dia

2911112021, recebeu na sede da Junta a Direcção de Pais do Escola EBI dos Olivais e a

respectiva coordenadora, professora Maria Clara Oliveira. Na ocasião o Presidente da Junta

propôs a participação da escola no projeto no Centro de Ciência ROMULO da Faculdade de

Ciência da Universidade de Coirnbra tendo os responsáveis manifestado interesse no pro-ieto.----

No passado dia24l1l12021, o Presidente da Junta e a Vogal Cristina Agreira deslocaram-se ao

Centro Escolar Vale das Flores para uma reunião com os responsáveis com a Associação de

Pais.---------

Pelo Presidente foi referido que já recebeu os contributos por parte dos Vogais das Grandes

Opções do Plano para o exercício de2022, faltando apenas as acções do Pelouro da Cultura e da

Educação. Acrescentou ainda que na reunião do executivo do próximo dia 7 de dezembro conta

trazer à apreciação e votação a proposta das GOP para2022.
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Ponto 3 - Informação dos Vogais e outros assuntos de interesse

O Vogal Ricardo Cândido tomou a palavra para indicar as grandes linhas orientadoras do

orçamento das receitas e das despesas para 2022. lnformou que os documentos relativos às

Grandes Opções do Plano (GOP), o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos para2022

da Junta de Freguesia já se encontrarn a ser elaborados, estando em fase de receção de

contributos por parte dos serviços, dos responsáveis pelos pelouros e de todos os eleito, grupos

políticos e/ou de cidadãos representados na Assembleia de Freguesia, nutn exercício que se

pretende ser parti lhado.------------

O Presidente informou ainda que está, conjuntamente conl a Câmara Municipal de Coimbra, a

ser objeto de renegociação as obras atrasadas do Contrato Interadministrativo de Delegação de

Competências entre 2018 a 2021, devido ao aumento dos preços das matérias-primas de

construção e ao aumento dos cnsto de mão de obra, consequência da conjuntura económica que

se vive atualmente no país, nomeadamente devido à pandernia.

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 Jurrta e pelo Secretário, que a

lavrou

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

N, à/rl) QC*t*t

(José Francisco Pereira )ro

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

ì,- -
(Cristina Isabel Ferreira Figueiras F

a
J

rro Agreira)
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos trinta dias do

mês de novembro do ano dois mil e vinte e um.

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro
O *'7t**7' l:'*;-' /Lo*'

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido
(

àíkr k*.^ ü ,\*' (oúur
Maria Fernanda Anastácio Pereira

t{cn-ni<r enor."o..Q.,- kVx ?^l*ïl.r
João José Feneira dos Santos Madeira

/r*7(* /"*,2, tfu h ul' cca vt
Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira &.tsl^G*,ìr/*ç '
Diogo Direito Gonçalves Fagundes tZlpe lÀ'rv* ôyêq Y^,-/.




