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Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas 14:30 horas, aJunta
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, e com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:
1

-

Leitura e votação da atan.' 1312022-

3 - Intervenção do Presidente, apreciação e votação de assuntos por ele apresentados-------------4

-

O

Intervenção dos vogais-------

Presidente abriu

a reunião, tendo sido lida a ata no 1312022, que foi

aprovada por

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 353.337,06 € no Banco Montepio e,
no Millennium BCP, um saldo disponível de 17 122,01

€.---------

Pelo presidente foi referido que a vogal secretário Cristina Agreira se encontra no domicílio a
recuperar de uma intervenção cirúrgica e o vogal José Baptista se encontra em gozo de férias,
razão pela qual as faltas de ambos se encontram justificadas.----------Pelo presidente foi
proposto voto de pesar pelo falecimento do Dr. José Gornes Murta, ex-vogal da Junta de
Freguesia de Santo António dos Olivais, do Engenheiro Carlos Portugal, ex-presidente da
Cãmara Municipal de Oliveira do Hospital e do Dr. Carlos Cidade, Vereador da Cãmara
Municipal de Coimbra. A proposta foi aprovada por unanimidade.-------Pelo presidente da Junta foi proposta a aquisição e adjudicação de um cortador de grama marina
4-maxi 52 SH Honda GCVx200, pelo prego de 1.275€. + IVA. A proposta foi aprovada por

unanimidade.-----------Pelo presidente foi referido que a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais vai prestar
apoio à realização das festas de São João Baptista, na Quinta da Portela, nos próximos dias 24 e
25 de junho, organizadas pela Paróquia de São João Baptista.---Para o efeito a Junta de Freguesia pediu quatro propostas com vista à contratação do sistema de
som e iluminação do evento, tendo recebido da empresa OndaLuz, Lda, uma proposta no valor
de 495,00€ + IVA, outra, da empresa Secos, Lda, no valor de 680,00 € + IVA, outra da
Diverlight Iluminações Unip., Lda no valor de 715e + IVA e, por fim, da Iluminacentro Unip
Lda, no valor de 760,00€ + IVA.-----1
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Perante os valores recebidos, o presidente da Junta propôs que o serviço referido fosse
adjudicado à empresa Ondaluz, Lda. pelo valor de de 495,00€ + IVA. A proposta foi aprovada
por unanimidade.-------Pelo presidente foi igualmente referido que nos próximos dias 23, 24 e 25 de junho vai ter lugar
o Festival da Lusofonia, naPraça de Cabo Verde, no Bairro Norton de Matos, desta freguesia.--A junta é promotora do acontecimento, em colaboração com organizações representativas de
cidadãos dos diversos países lusófonos.--

Pelo presidente foi referido que, para bom desempenho do evento, é igualmente necessário
instalar um sistema de iluminação e de som. Para o efeito foram contatadas empresas: A Onda
Luz, Lda., apresentou uma proposta no valor de 1.450€ + IVA., a empresa Secos, Lda,
apresentou uma proposta no valor de 1.390€ + lVA, a Diverlight Iluminações Unip. Lda, no
valor de 1.450e + IVA e Iluminacentro Unip. Lda, no valor de 1520€. + IVA.-----Tendo em conta os valores das propostas recebidas o presidente propôs adjudicar o serviço à
empresa Secos, Lda. pelo valor de 1.390€ + IVA tendo sido verificada previamente a existência
de fundos disponíveis. A proposta foi aprovada por unanimidade.-------Pelo presidente foi referido que no próximo dia2 dejulho, com início às18h00, será prestada
homenagem ao Dr. Vasco Gervásio, figura distinta de futebolista, falecido no ano de 2009,
através de placa identificativa numa rua com o mesmo nome, rua essa localizada na zona da
Boavista.--Pelo presidente foi referido que, no próximo dia 23 de Julho, o Rancho Folclórico da Cova do
Ouro e Serra da Rocha propõe-se realizar o trigésimo encontro de folclore. A respetiva
Associação Cultural e Recreativa vem solicitar um apoio financeiro para a realização do
referido evento, indicando, as respetivas despesas. Tendo em atenção o interesse em que o
referido encontro de folclore se concretize e a Associação Cultural Recreativa da Cova do Ouro
e Serra da Rocha tem colaborado de forma gratuita com a Junta de Freguesia de Santo António
dos Olivais, o presidente da junta propôs um apoio financeiro no valor de 750€ destinado a
comparticipar no referido encontro de folclore. A proposta foi aprovada por unanimidade.-------Pela vogal Fernanda Pereira foi referido que os Técnicos do Samaritano visitaram o Centro
Social, no dia 13 dejunho, da pafte da tarde, onde desenvolveram uma sessão de sensibilização
dedicada ao tema, doenças associadas ao isolamento e vulnerabilidade social: depressão e
ansiedade. Paralelamente os técnicos têm mantido as visitas e atendimento de utentes já
encaminhados e novos entretanto encaminhados pelo gabinete de ação social da Junta de
Freguesia. Ainda a respeito do Samaritano, deu a conhecer que no dia 23 de junho, vão reunir
com a diretora técnica do Centro Social São José para, à semelhança do que foi feito com outras
IPSS, a fim de delinearem uma estratégia de intervenção, seja para os utentes (com avaliação
dos mesmos), seja através de formação dirigida a ajudantes e técnicos que trabalham na
instituição.Também pela referida vogal foi referido que, no dia de hoje, 14 de junho, com início às 14h30,
teve início nas instalações da Junta de Freguesia um workshop de primeiros socorros
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dinamizado pela UCC de Celas, através da Sra. Enfermeira Cristina Crespo e estudantes de
enfermagem, em articulação com o gabinete de ação social da Junta de Freguesia.-Fernanda Pereira referiu que, nos próximos dias 20, 2l e 22 de junho, durante o
horário de funcionamento da Junta e no auditório da Freguesia, irá ter lugar um rastreio

A Vogal

pulmonar que visa prevenir a doença pulmonar obstrutiva crónica.----Referiu, por último, que no passado dia 31 de maio, representou a Junta de freguesia,
juntamente com a Dra. Catarina Simões, na inauguração da Casa de Saúde Rainha Santa Isabel
das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, em Condeixa.---------Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 17:30 horas, tendo sido
lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente da Junta e pelo Vogal, que a lavrou.--

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

O Vogal da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Diogo Direito Gonçalves F
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PRESENÇAS REUNIAO N.O 1"42022

Reunião do Executivo da junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos catorze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Nome

Assinatura

josé Francisco Pereira Rodeiro

{-'
Ricardo ]osé Gouveia de jesus Cândidò

Maria Fernanda Anastácio Pereira
João José Ferreira dos Santos Madeira

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
José

Manuel dos Santos Baptista
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