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Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas 10:30 horas, a
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
constantes no Anexo l.-------------

Com a seguinte ordem de traball,os elaborada pelo presidente da Junta:

Ponto 1 - Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

Ponto 2 - Informação dos vogais e outros assuntos de interesse

O

Presidente abriu

Ponto

I-

a

reunião, tendo sido lida

a

atas no312022, que

foi

aprovada por

Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Pelo presidente o executivo

foi informado

que amanhã, dia

l6 de fevereiro,

juntamente coln o

vogal José Baptista e o Sr. Vereador Carlos Lopes visitarão o Centro Recreativo do Calhabé

e

Centro Nodon de Matos.---

Pelo presidente, foi referido que o Clube de Recreio, Desporto e Cultura CHEM com sede na
Quinta da Maia, solicitou à Junta de Freguesia Santo António dos Olivais apoio para a aquisição
de um computador porlátil, atendendo a que o que possue avariou por completo. Atendendo ao

pedido,

foi o vogal Diogo Fagundes incumbido de fazer uma prospecção de mercado e

apresentar uma proposta para aquisição do referido portátil.-----

Pelo presidente, e de acordo com os elementos fornecidos pelo vogal Tesoureiro, foi referido
que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível de 250 065,52 € no Banco Montepio e,
no Millennium BCP, um saldo disponível de

Pelo presidente,

foi igualmente referido

l3

686,00 €

que a Associação Académica de Coimbra

-

Secção de

Futebol, em reunião na sede da Junta de Freguesia, solicitou um apoio para a cornpra de 70
bolas de futebol. Atendendo a que Associação Académica de Coimbra

-

Secção de futebol,

embora não tenha sede na área de Freguesia de Santo António dos Olivais, apoia todavia cerca

de 70 atletas que residem na freguesia, o presidente propõe que sejam adquiridas 50 bolas de

futebol à Associação de Futebol de Coirnbra ao custo de 12 euros por unidade com IVA.
Considerando que as referidas bolas são certificadas exclusivamente pela Associação de Futebol
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de Coimbra, a sua aquisição não está sujeita à conconência de mercado, pelo que a aquisição só

pode ser feita àquela entidade.----

Foi recebida uma proposta pelo Folk de Cantanhede, para a realização de uma

semana

internacional de folclore, noites de verão no Bairro Norlon de Matos, nos dias 10 e 17 de julho

de 2022. O referido grupo propõe-se fazer um protocolo com a junta de freguesia para
realização do evento.
solicitado

a

A vogal Cristina Agreira fica mandatada para se pronunciar sobre o

e trazer uma proposta de decisão para a

próxima reunião do executivo

Pelo presidente, foi referido que nos próximos dias 11, 12 e 13 de março, vairealizar-se o

18o

Congresso Nacional da ANAFRE, no Pavilhão Altice de Braga. Foi proposto pelo presidente

que a Freguesia não se fizesses representar no referido congresso, como é de direito pelo
presidente da Junta e pelo presidente da Assernbleia de Freguesia, ou pelos substitutos legais.

A

proposta foi aprovada por unanimidade.-------Dada a palavra à vogal Cristina Agreira, referiu a lnesma que a Escola Básica do Tovim propôs

que a Junta adquirisse 100 exemplares do

livro'A menina Azul'

ao preço de 7,5 euros cada

exemplar, os quais serão distribuídos pelos estabelecimentos de ensino da Freguesia. De acordo

com o pedido formulado, a receita destina-se a introduzir benfeitorias no edifício da Escola
Básica do Tovim.-Pelo presidente da Junta foi referido que, de acordo com a AÍa no712021, de 30 de novembro de

2021, foram aprovadas por unanimidade as obras de pavimentação da Rua D. João Peculiar e de
construção do parque infantil e geriátrico no jardim adjacente à praça Albeúo Sá de Oliveira, no

Baino Nofton de Matos. Na mesma reunião foi deliberada a constituição do Júri para apreciação
das propostas que eventualmente surgissem como candidatas
obras. Como resultado da proposta de decisão do

à

realização das referidas duas

júri, constante do relatório final, datado de l5

de dezembro de 2021, a obra de pavirnentação da Rua D. João Peculiar foi adjudicada à
Sociedade Ferreira de Sousa - Construções Civis e.Obras Públicas, LDA, NIF 501840150 pelo

valor total de 28 142,00 euros mais IVA à taxa legal em vigor. O contrato de empreitada e o
auto de consignação de trabalhos foram celebrados no dia 29 de dezembro de 2021. Pelo
presidente da Junta foi proposto que o executivo ratificasse a adjudicação da obra e a celebração

do referido contrato de empreitada à Sociedade Ferreira de Sousa

-

Construções Civis e Obras

Públicas, LDA, de acordo com os documentos arquivados na Junta de Freguesia.
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sociedade ainda não

foi

efectuado quaisquer pagamentos.

A proposta foi votada formalmente

por unanimidade.-------Como resultado da proposta de decisão do
dezembro de 2021,
adjacente

à

júri,

constante do relatório final, datado de 15 de

a empreitada de construção do parque infantil e geriátrico no jardim

Praça Albeúo Sá de Oliveira

-

Bairro Norton de Matos, foi proposta a sua

adjudicação à Sociedade José Maria Menezes Relvão

& Filhos, Lda, NIF 500982562 pelo valor

total de 91 193,90 euros, mais IVA à taxa legal em vigor. O contrato de empreitada e o auto de
consignação detrabalhos foram celebrados no dia 29 de dezembro de 202l.Pelo presidente da
Junta

foi proposto que o executivo ratificasse a adjudicação da obra e a celebração do referido

contrato de empreitada à Sociedade José Maria Menezes Relvão
os documentos arquivados na Junta de Freguesia.

& Filhos, Lda

de acordo com

À referida sociedade ainda não foi efectuado

quaisquer pagamentos. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------

Ponto 2 - Informação dos vogais e outros assuntos de interesse
Pela vogal Fernanda Pereira

foi referido que, com início a

14 de fevereiro de2022, começou o

seu estágio curricular, uma aluna da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação ate ao

final do corrente ano sob orientação da Dra. Catarina Simões.----Pelo vogal Diogo fagundes foi referida

a

preparação

do esboço para o desenvolvimento da

rede/cartão My Olivais.

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 13:00 horas, tendo sido
lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente da Junta e pelo Secretário, que a

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
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Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos quinze dias do
mês de fevereiro do ano dois

mil

e

vinte e dois.

Nome
José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira

Assinatura
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João José Ferreira dos Santos Madeira
José Manuel dos Santos Baptista

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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