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Aos três dias do mês de rnaio 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

I-

Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Ponto 2 - Análise e apreciação do evento Romaria do Espirito Santo.-----O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata no912022, que foi aprovada, por unanimidade.

O presidente informou que o vogal Diogo Fagundes não se encontra presente na reunião por
motivos de gozo de férias, sendo por esse motivo justificado a falta.------

------- Ponto

I-

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 269 679,31€ no Banco Montepio e,
no Millennium BCP, um saldo disponível de 17 137,01 €.----------

Ponto 2 - Análise e apreciação do evento Romaria do Espirito Santo.-----Pelo presidente foi feita uma referência desenvolvida ao programa da Romaria do Espírito Santo
e festas de Santo António do ano 2022, o qual se desenvolverá do dia 14 maio a 13 de junho de

2022. O referido progralna foi aprovado por unanimidade

Em decorência da aprovação do programa, o presidente passou a fazer uma descrição dos
encargos possíveis do evento. De fonna a dar cornprimento ao programa apresentado,
apresentado para apreciação

e

aprovação do executivo um conjunto de despesas

foi ainda

a

serem

supoftadas pela Junta de Freguesia. Face ao exposto, e sob proposta do presidente da Junta, foi

aprovado, por unanimidade, ao abrigo do disposto nos aftigos 128

e

129 do Código dos

Contratos Públicos (regime sirnplificado de ajuste direto), o conjunto das seguintes despesas,
desdejá apuradas:

À Tuna Mista do Areeiro -250 e----b) Ao fado D'Anto - 295€+IVA
a)

c) Filarmónica de Barcouço

- 350 €------------d) Encontro de Concertinas - 250 €------------e) Mostra de Dança Moderna - 250 €,
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f) Marchas Populares

-

1500€-----

g) Filarrnónica Procissão

-

750€----

h) Tuna Feminina da Faculdade de Medicina

-

150€---

Havendo necessidade de munir o espaço do evento com um sanitário, o presidente propôs, ao
abrigo do regime simplificado de ajuste direto, ao Grupo Vendap, com sede no Pofto Alto,

a

adjudicação do aluguer de um sanitário com limpezas às segundas, quaftas e sextas pelo valor
de 390 euros

*

de Freguesia.

A proposta foi aprovada por unanirnidade

Iva pelo período de duração do evento, conforme orçamento arquivado na Junta

Em rnatéria de iluminação, ambiente e decoração/som ambiente/fornecimento de energia e som

e apoio aos espetáculos do recinto, no período de 14 de maio a 13 de junho de 2022, pelo
presidente

foi referido que foi efectuada uma consulta preliminar ao mercado

a cinco empresas

da especialidade. Corno resultado dessa consulta informal, e ao abrigo do disposto no artigo 35-

A, no sentido de proceder ao planeamento da contratação, analisada a informação obtida a Junta
solicitou, ao abrigo da competência delegada, ao presidente que desenvolvesse todos

os

mecanismo com vista â contratação da empresa Som Ideal Lda, com sede em Vilarinho Lousã,
com o NIF 507 695 844, pelo preço base de 8600 euros acrescido de lVA.----Quanto às receitas o presidente informou que, no seguimento da aprovação do Regulamento da

Romaria, se prevê uma receita na ordem dos 9000 euros, contra uma despesa total previsível de
20 000 euros.

Por fim, e no que respeita ainda à Romaria do Espírito Santo, relativamente ao cartaz da
Romaria, após apresentação pelo presidente, foi aprovado por unanimidade. ------Dando a palavra à vogal Fernanda Pereira, por ela

entre as

foi referido que, no passado dia 30 de abril,

th e as 16h, foi realizado um rastreio cardio-vascular,

no Largo dos Olivais, pelos

alunos do 5.o ano do Mestrado Integrado de Medicina.
Tarnbém pela Vogal Fernanda Pereira

foi referido que, no próxirno dia 05 de maio, das 15h00

às 17h00, terá lugar o Concefto Harmonioso

-

-

Taças Terapêuticas e Congos Método Peter Hess

promovido pela Sociedade Poftuguesa de Esclerose Múltipla, que integra a Comissão Social

de Freguesia de Santo António dos Olivais, corn o apoio da Junta de Freguesia através da
cedência da sala de ginástica e divulgação

Continuou no uso da palavra para referir que, tambérn no dia 05 de maio, pelas th30,
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realizarâ uma Reunião do Grupo de Trabalho paraa questão dos idosos, com a seguinte ordem
de trabalhos:

ponto

I

- apresentação de projetos direcionados à população idosa:

- projeto "memorizar" promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos;

- projeto promovido pelo CLAS da Rede Social da Câmara Municipal de Estarreja* no apoio
aos idosos a residir sozinhos (SOS viver +);

- projetos promovidos pela Cáritas Diocesana de Coimbra.
-ponto 2 - propor e aprovar mais uma proposta para incluir no plano de ação da CSFSAO para o
ano 2022 (sendo que a proposta aprovada na reunião anteriorjá

foi iniciada pela

PSP - ação de

serrsibilização sobre segurança junto da população sénior)

ponto 3 - aprovação do texto final, a enviar a algumas entidades, com os contributos dos
parceiros do grupo de trabalho relativos às questões dos idosos.

outros assuntos
*deverá marcar presença a Senhora Vereadora que tem, entre outros, o pelouro da ação social
inclusão

A

e

- Dra. Isabel Pinto.--------

vogal Fernanda Pereira terminou

a

sua intervenção referindo-se ao PROJETO

SAMARITANO, que: ---------

-

continua no terreno e esta semana ficou concluída a avaliação dos utentes (27) do Centro de

Dia da ABC e D de São Romão, a pedido da instituição. Os relatórios serão

entregues

brevemente à Instituição.

- dentro de 2 semanas iniciarão a avaliação de utentes do Centro Sócio Cultural Nossa Sra. de
Lurdes (aproximadamente 21 utentes) e seguir-se-á a fonnação dos colaboradores da instituição.

-- ainda durante a semana, o Psicólogo e o Enfenneiro, afetos ao Programa, continuarão o apoio
aos idosos

já sinalizados

e a novos utentes.

Até ao momento o projeto já abrangeu: 65 idosos no domicílio; 27 idosos numa Instituiçáo; 32
cuidadoras da Comunidade e

foi

dada formação

a l9 funcionárias de Instituições.-------------

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.-----------
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O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

I

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faustino Agreira)
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Anexo I

PRES E NCAS REUNIAO NO II I 2022

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos três dias do
mês de maio do ano dois

mil

e

vinte e dois.

Nome

Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro

w;h
Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

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

Cristina Isabel Ferueira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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