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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas 14:30 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 I. Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:

------- Ponto 1

-

-

Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados

O Presidente abriu a reunião, tendo sido informado que ata n.' 912022 será lida e votada na
reunião de

3 de maio de 2020 às 14h30rn. O presidente infonnou que o secretário Cristina

Agreira e o Vogal João Madeira não se encontram presentes na reunião por motivos do foro
profissional, sendo por esse rnotivo justificada a falta de ambos

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

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 331 782,52 € no Banco Montepio e,
no Millennium BCP, um saldo disponível de 17 131,01 €

O presidente informou que as despesas com o colóquio 800 anos do Mosteiro de Santa Maria de
Celas, elevam-se a 238,39€

O presidente deu a conhecer a receção pela Junta de Freguesia de um convite paraa participação

nopróximo dia29 deabril de2022, noauditóriodaEscolaSuperiordeEducaçãodeCoimbra,
da segunda edição do encontro "Desafiar a Inclusão

-

Os Desafios da Autonomia", coln a

presença da Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência Dra. Ana Sofia
Antunes e da Sra. Vereadora Dra. Ana Coftez Vaz. Considerando que no dia29 de abril de 2022
será realizada a sessão da Assernbleia de Freguesia, fica impossibilitada a Junta de Freguesia de

marcar presença. O presidente pediu à Assistente Social Dra. Catarina Sirnões para estar
presente no evento.

Pelo presidente

foi informado que, no próxirno

dia 28 de abril, está prevista a realização a

2u

sessão da Assernbleia Municipal de2022, no convento de São Francisco, com início às 14h30.

Dada a circunstância de o presidente da Junta de Freguesia não poder comparecer por justo
impedimento, designa o vogal Diogo Direito Gonçalves Fagundes como seu substituo legal, ao

abrigo do ar"tigo 18, no2, alinea b, e nol, alínea C, do anexo 1, da lei 75
seternbro.

I 2013 de 12 de

O presidente inforrnou que pelo Instituto dos Mercados Públicos do hnobiliário e
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Construção

foi enviado urn convite à Junta de Freguesia

paÍa participar de numa conferência

sobre a noção de contratação de pública e alteração de dados no portal. Para o efeito o
presidente da Junta solicitou, ao vogal José Baptista

o favor de participar na referida

conferência, juntamente com o funcionário Sr. Paulo Correia.

O presidente foi informado que a empresa Ferreira de Sousa, à qual foi adjudicada a obra de

requalificação

da

Praceta

de São

Sebastião, apresentou uma proposta

de

trabalhos

complementares no valor de 9760,20C + IVA. O presidente pediu ao Vogal José Baptista que se
pronunciasse e emitisse um parecer.
Pelo presidente

foi informado que o Cornite Organizador Diocesano de Coimbra requereu uma

reunião corn a Junta para as Jornadas da Juventude, a qual teve lugar no passado dia

l8

de abril.

As referidas Jornadas terão lugar no mês de agosto de2023, e o Comité Diocesano de Coimbra
pretende que a Juntà proporcione alojamento aos milhares de jovens que se prevê que venham a

Coirnbra nesse lnon'ìento, aproximadamente 30 dias, com estimativa de 20 mil jovens. ----------O presidente informou, que a secção Desportos Náuticos da Associação Académica de Coimbra
endereçou um convite à Junta de Freguesia para estar presente na Regata Internacional Queima
das Fitas de2022, no próxirno

dia2l

de maio entre as 16.00 e as 17.30. O presidente da Junta

de Freguesia solicitou ao vogal José Baptista para representar a Junta no evento.

Pelo presidente, foi proposta a aquisição de três espelhos parabólicos ao preço unitário de

6I€+IVA, no total de 232,475€. Estes espelhos vão constituir uma reserva para colocar

nos

diversos pontos da freguesia. A proposta foi aprovada por unanimidade.

O presidente propôs um apoio de 500€ ao Lordemão Futebol Clube, coletividade essa que vai
celebrar em maio o 57o aniversario. A proposta de apoio foi aprovada por unanimidade. ---------Pelo presidente da Junta foi referido que embora a Junta de Freguesia disponha de mais de 100
cadeiras para eventos é conveniente a aquisição de mais 50 cadeiras. Após solicitados vários

pedidos de orçamentos, a proposta do Leroy Merlin

foi a considerada, ficando a unidade por

6,49€ (Iva Incluído). A proposta foi aprovada por unanimidade

O presidente da Junta deu a palavra ao vogal Diogo Fagundes que apresentou uma proposta de
renovação da lona exterior da fachada da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

e

uma proposta de aquisição de uma estrutura tubular e de um Roll Up, para futuros eventos a

realizar pela Junta de Freguesia. O vogal Diogo Fagundes informou que recoÍïeu a três
propostas de compra uotneadamente: à IP Design, LDA, Logo Words, Lda e Imprevistas, LDA.
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Ponderadas as três propostas, a que reúne melhor qualidade/preço,

foi a IP Design, LDA.

proposta contempla uma estrutura tubular com o valor de (340€ +IVA), Lona (220€+

Esta

IVA)

e

Roll UP (135€ + IVA), num total 854,85€. A proposta foi aprovada por unanimidade. -----------Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 17:00 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 António dos Olivais

(
Francisco Pereira Rodeiro)

O Vogal da

de Freguesia de Santo António dos Olivais

I
(Diogo Direito Gonçalves
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PRESENÇAS REUNIAO N.o t0/2022

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte e seis
dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Nome

Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira
João José Ferreira dos Santos Madeira
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Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
José

Manuel dos Santos Baptista
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