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Aos vinte e nove dias do mês de nÌarço de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas 1 1:15 horas, a
Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais no Centro Norton de Matos, sob a presidência
de José Francisco Pereira Rodeiro, e com a presença dos vogais constantes no Anexo I.-----------

Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:

-------Ponto I

-

Ponto 2

-

Período de intervenção e esclarecimento ao público

Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Ponto

1

-

Período de intervenção e esclarecimento ao público

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a atano6l2022, que foi aprovada por unanimidade.-

Ponto 2

-

Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados

O presidente regista com o apreço o aniversário da D. Maria do Carmo, funcionária da Junta de
Freguesia de S. António dos Olivais, a quem teve opoftunidade de endereçar os parabéns

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 249 177,97 € no Banco Montepio e,
no Millennium BCP, um saldo disponível de

l6

112,24 €,.-----

Pelo presidente foi proposto que, a parlir do mês de rnaio, as reuniões do executivo passem a ser

feitas quinzenalmente, na primeira e na terceira terças-feiras de cada mês, com início

às

l4h3Orn. A proposta foi aprovada por unanimidade. Será publicado o respectivo edital.

O presidente informou que o Vogal José Baptista passa a exercer o seu mandato a meio tempo a

partir de

I

de

abril de2022 nos termos do artigo

18, no2, do anexo

I da lei

7512013, de 12 de

outubro, mantendo os pelouros já atribuídos e com o horário das l4h às 17h30m.O presidente informou que, no próxirno sábado terá lugar o Colóquio dos 800 anos do Mosteiro

de Santa Maria de Celas no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra e recomenda

a

participação de todos os membros do executivo

Informou o presidente que esteve presente na comemoração do 84o aniversário do Grupo
Recreativo Montes Claros.------

O presidente da Junta e a vogal Cristina Agreira tiveram uma reunião de trabalho no dia 28 de
março com o grupo Salatinas na sede da junta de freguesia. Também o presidente da Junta e a

vogal Fernanda Pereira reuniram-se no passado dia 28 de março com a Associação Pottuguesa
da Liga contra o cancro, prevendo-se uma colaboração estreita entre a Junta e
1

aLiga.
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presidente informou que no passado dia 25 de março esteve no Teatrão

a assistir

ao

Ao abrigo do protocolo entre a Junta de Freguesia e o Instituto Superior de Engenharia

de

espectáculo <O que é invisível>, a convite do referido grupo de teatro.-------

Coimbra, chegou um pedido para limpeza de alguns espaços verdes envolventes e para poda de
árvores. Ficou o Vogal João Madeira incumbido de satisfazer o pedido
Pela Vogal Fernanda Pereira

foi referido que foi enviado um convite à Junta de Freguesia

ârnbito da comemoração do dia Internacional do Síndroma de Down, no passado dia

no

2l de

março, tendo esta estado presente em representação do presidente.-

O presidente da Junta informou que esteve presente na CIM no passado dia 22 de março

a

pretexto da assinatura do protocolo 'Espaço Cidadão'. Este espaço será instalado em princípio,
no mesmo edifico onde funciona o posto dos CTT.---

Pelo presidente foi referido que, no passado dia 21 de março, recebeu a APPCDM de Coimbra
para discutir o Projeto INCORPORA. Com este projeto a Junta pode recorrer à colaboração de

jovens com necessidades especiais.---------O presidente da Junta informou que se reuniu com a direcção do Clube Náutico de Coimbra no
passado

dia22 de março e com a Presidente do CASPAE, Dra. Emília Bigotte, no passado dia

25 de março

No próxirno dia 7 de abril de 2022,irâ realizar-se uma reunião entre a Junta de Freguesia, e os
técnicos da Câmara Municipal de Coimbra e um conjunto de moradores da Urbanização Quinta
da Fonte, para discussão do estudo prévio de requalificação da referida Urbanização

O presidente informou que foi apresentado um pedido de pagamento de honorários e despesa
para instauração de um processo judicial, a título de provisão para honorários e despesas no
montante de 750 euros

r

IVA de 23oÁ

apresentada pela Advogada

Dra. Sandra da Silva. A

despesa foi aprovada por unanimidade

Pelo presidente

foi

apresentada uma proposta de atribuição do suplemento remuneratório aos

funcionários da higiene com a categoria de assistente operacional, por motivo de penosidade
salubridade.

A

e

proposta prevê um suplemento de 3,36 euros por cada dia de trabalho

efectivamente prestado, a partir do dia

I

de abril de 2022.

A

proposta prevê que, sempre que

algum funcionário com categoria de assistente operacional for chamado executar funções nos
cemitérios, para além dos dois que habitualmente as executam, o suplemento é de 4,09 euros

por cada dia de trabalho efectivamente prestado. A proposta foi aprovada por unanimidade,
2
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fazendo parte integrante desta ata. (Anexo II)

O presidente infonnou que a Câmara Municipal de Coirnbra enviou à Junta de Freguesia

a

minuta do Contrato Interadministrativo de delegação de competência da Câmara Municipal de
Coirnbra na Freguesia de Santo António dos Olivais em matéria de obras para o triénio de 2023
a2025, incluindo as obras prevista para2022. A minuta foi entregue ao VogalJosé Batista para
se pronunciar, de forma a que a meslna possa ser analisada e votada em definitivo na próxima

reunião do executivo.

Foi recebido pela Junta Freguesia de Santo António dos Olivais o estudo prévio do loteamento
Pinhal de Manocos. Pelo presidente foi proposto que os vogais José Baptista e João Madeira

se

pronunciem sobre o referido estudo prévio, por forma a que o meslno seja apreciado na próxima
reunião da Junta de Freguesia

O presidente propôs a concessão de um apoio no valor de 250 euros à Associação CULTURXIS
para comparticipação da

VII edição do Ciclo de Conceftos

de Coimbra que se vai realizar nos

rìeses de abril e maio no auditório do Conservatório de Coimbra.

A proposta foi aprovada por

unan im idade.------------

No que diz respeito ao período de intervenção e esclarecimento ao público, o presidente da
Junta referiu que seria dada a palavra aos cidadãos que compareceram na reunião pública,
agradecendo de resto a sua presença. Sendo a primeira reunião realizada fora da sede dajunta,

tal significava que, no cumprimento dos compromissos

assumidos,

a descentralização das

reuniões do executivo seria uma realidade, numa perspetiva de proxirnidade aos residentes na
freguesia. Mediante inscrição prévia tomou a palavra

o Sr. Carlos

Pestana que acentuou os

problemas do trânsito na rua Pedro Alvares Cabral e no cruzalnento das ruas Vasco da Gama e
de Macau. Por seu lado o cidadão Rui Mendes, acentuou a oportunidade da iniciativa da Junta
de Freguesia referindo as questões de mobilidade e de trânsito na rua Pedro Alvares Cabral, o

abaixo assinado entregue na sede da Junta, e os problemas de trânsito no cruzamento da rua

Vasco da Gama com a rua da Guiné, bem como nas ruas de Moçarnbique e de Angola,
nomeadamente o estacionamento desordenado dos veículos. Acentuou também a existência de
tampas de saneamento na rua Paulo Quintela e na Praça de Cabo Verde, que constituem um

perigo para peões e automobilistas, a falta de lavagem dos contentores do lixo e, também, a
acurnulação de águas pluviais em frente à Pastelaria Vasco da Gama. Tomando a palavra, o Sr.

Moura Távora, referiu-se à requalificação de uma rua paralela à rua Adolfo Loureiro,
a
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necessidade de arranjo de corrimões na zona e ao estacionamento de veículos nos passeios da

rua de Angola. Entregou por firn à Junta de Freguesia um documento onde sinaliza alguns
problemas no Bairro Nofton de Matos.---

O cidadão Paulo Camanca afirmou que reside há mais de 40 anos no Bairro Norton de Matos,
elogiando a decisão da Junta de fazer reuniões descentralizadas e sugerindo mesmo que a
própria Assernbleia de Freguesia seguisse o exemplo da Junta. Acentuou a falta de civismo de

muitas pessoas em matéria de estacionamento, os problemas que poderão advir do Parque

Infantil e Geriátrico na zona próxima da Praça Alberto Sá de Oliveira e, por fim,

o

desconhecimento do público sobre a separação das responsabilidades da Câmara Municipal de

Coimbra e da Junta de Freguesia, no que diz respeito à limpeza dos espaços públicos.---O cidadão Fernando Rafael referiu-se às inundações frequentes em frente à Pastelaria Vasco da
Gama sempre que chove, a um antigo Posto da PSP completamente degradado e em ruínas e à
necessidade de melhorar os passeios e calcetar os meslnos.

Por fim

o

cidadão João Rafael, presidente

do Centro Nofton de Matos, acentuou

o

estacionamento anárquico das trotinetes nos passeios, constituindo tal fato um perigo para os
transeuntes.

A todas estas

questões e problemas o presidente da Junta prestou os devidos esclarecimentos

acentuando que, por um princípio de transparência e informação actualizada aos residentes na

freguesia, fez publicar no site da Junta o auto de transferência de competências da Câmara

Municipalde Coimbra paraaJunta celebrado no dia 30 de dezembro de202l, através do qual

se

pode verificar o que é da competência de cada uma das autarquias em matéria de limpeza de

ruas, passeios, valetas e sumidouros, e também em rnatérias de pequenas reparações nos
estabelecimentos escolares do primeiro ciclo e dos jardins de Infância da freguesia

O presidente da Junta por último referiu que faria encaminhar à Cârnara Municipal de Coirnbra
o conjunto das observações feitas pelos cidadãos presentes, sempre que a sua resolução seja da
da competência do Município.-
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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

t)..)-,+

y't

Francisco Pereira Rodeiro

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faustino Agreira)

5

Junta dsFrs,gussia ds õanto dntónio dos Olivais - Coimbra
Proposta de atribuição do suplemento de penosidade
O decreto-lei n' 9312021, de 9 de Novembro, prevê a fixação de um suplemento remuneratório
com fundamento no exercício de funções em condições de penosidade e insalubridade, aplicável aos
trabalhadores integrados na carceira geral de assistente operacional que desempenhem funções nas
íreas, entre outros, de higiene urbana, de que resulte uma comprovada sobrecarga funcional que
potencie o aumento da probabilidade de oconência de lesão ou risco agravado de degradação do
estado de saúde.

No que respeita aos funcionários da Junta de Freguesia, os dois assistentes operacionais,

Sr.

Fernando Gaspar Alves e Sr. Pedro André Ferreira da Silva Osório, que por sistema desempenham
funções nos cemitérios da freguesia, auferem um suplemento de 4,09€ por dia efectivo de trabalho,
considerando o nível médio de insalubridade e penosidade.
Como é sabido, os trabalhadores Fernando Pimentel, Pedro Ferreira e Domingos Silva, porque
estão em regime de prestação de serviços, não estão integrados na categoria de assistente
operacional.
Daí que, a contrapartida remuneratória destes três trabalhadores teúa sofrido um aumento de
100,00€ a partir de 1 de Abril próximo, de acordo com a deliberação deste Executivo tomada na
reunião do passado dia 15 de Março, remuneração essa que se mantinha inalterada desde há alguns
anos.

O acréscimo de despesa paÍa a Junta de Freguesia, considerando o aumento de remuneragão
mensal de 100,00€ , e de 2.400,00€ até ao final do ano, no que respeita a estes três funcionários.
Já quanto aos sete funcionários com a categoria de assistente operacional, cujas funções se
prendem com a higiene urbana, considerando o nível baixo de insalubridade e penosidade, propõe'
se um suplemento de 3,36€ por cada dia de trabalho efectivamente prestado, a receber a partir do
dia I de Abril próximo.
Tendo em conta o quadro de sete funcionarios e uma média de vinte e dois dias úteis de
trabalho por mês, a multiplicar por oito meses (um mês é de gozo de ferias), estamos na presença de
um acréscimo de despesa de 517,44€ mensais, e de 4.139,00€ anuais, despesa essa financeiramente
sustentada.

Refira-se também, eue, sempre que algum funcionário com a categoria de assistente
operacional for chamado a executar funções nos cemitérios, para além dos dois que habitualmente
executam, o suplemento é de 4,09C por cada dia de trabalho efectivamente prestado.
Coimbra, 24 de Março de2022
O Presidente da J

de Freguesia de Santo António dos Olivais
C

Francisco

Rua Flávio Rodrigues, no 2'l - 3000

-

550 Coimbra

Telef.239 790 900 -Fax.239790909 -E-mail ifsao@hotmail.com- Web wwwifsao.pt

Contribuinte n' 507 374 304
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Anexo I

PRESENCAS REUNIÃO NO 7 I 2022

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte e nove
dias do mês de março do ano dois

mil

e

vinte e dois.

Nome

Assinatura

l

José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira
João José Ferreira dos Santos Madeira
José Manuel dos Santos Baptista

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
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