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Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas l4:30 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 corn a presença dos vogais constantes no

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

Ponto I - Leitura e votação da ata n"2112022

Ponto 2 - Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Ponto 3 - Intervenção dos vogais.

O presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata no2112022, que foi aprovada, por

unanimidade.

Ponto 2 - Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Pelo presidente, e de acordo colÌì os elementos fornecidos pelo vogal Tesoureiro, foi referido

que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível de 502 539,98 € no Banco Montepio e,

no Millennium BCP, um saldo disponível de 7,51 €

Pelo presidente e considerando que o saldo é elevado e que se encontra sem qualquer

rentabilidade, uÍìa vez que se encontra à ordem, o presidente da Junta, depois de obter

infonnações junto do Banco, propõe que se encare a hipótese de aplicar cerca de 250 000 euros

nurn depósito aprazo por 6 meses no lnesrÌìo banco, em corrdições a apreciar oportunamente. A

deliberação no sentido da aplicação da referida quantia num depósito a prazo foi aprovada por

maioria coln o voto do presidente da Junta, dos Vogais Cristina Agreira, João Madeira, Diogo

Fagundes e com os votos contra dos vogais Ricardo Cândido, José Batista e Fernanda Pereira.

O presidente informou que, Íìo passado dia 21 de outubro, se destocou, juntarnente com o vogal

José Batista, a Casal do Lobo para que a Junta fosse inteirada das condições de acesso dos

moradores à Rua do Cabeço. No passado dia 27 de outubro, o presidente marcou presença nas

colnen'ìorações do 27o Aniversário da Associação 'Mais (Creche Morrdego)' na Quinta da Maia.

Tarnbém no dia 28 de outubro, o presidente da Junta e o Vogal Diogo Fagundes reuniram-se

com a direcção da fannácia Olivais, visando a colaboração entre a jr.rnta e os proprietários da

farmâcia, no ârnbito da irnplernentação do 'Caftão Olivais'.----

Nos dias 3 e 4 de rrovembro, o presidente da Junta esteve presente no 4o Encontro Nacional de

Limpeza Urbana, em Almancil, Concelho de Loulé. O presidente referiu que, no dia 7 de
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novembro se deslocou com a Vogal Fernanda Pereira ao Centro Sócio Cultural Nossa Sra. de

Lurdes para um encontro com os responsáveis do mesmo

AVogal Fernanda Pereira referiu que no passado dia 2 de novembro, participou, em

representação da Junta de Freguesia, no plenário do Conselho Local da Ação social da Câmara

Municipalde Coirnbra

Pelo presidente foi acentuado que se encontratudo preparado para arealização do 9o Workshop

sobre Diabetes no próximo dia 14 de novembro sob organização do Programa Regional para a

Diabetes da ARSC, IP/S.P.D, o qual conta com o apoio da Junta de Freguesia de Santo António

dos Olivais.

Pelo presidente foi referido que, no dia 14 de novembro da parte da manhã, a Junta será

representada pela Vogal Fernanda Pereira, nas atividades a levar a eÍèito na Escola Básica do

Tovim. O resto do programa já se encontra publicado nos meios de comunicação da Junta de

Freguesia.--

Pelo presidente foi referido que, no próximo dia 10 de novembro, a Vogal Fernanda Pereira

representará a Junta na cerimónia de apresentação pública da Comissão Municipal de Apoio ao

idoso, que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra

Para concretização do prograrna das Comemorações dos 168o anos da criação da freguesia, o

presidente propôs a aquisição de uma cadeira de rodas, pelo preço de 195,68 euros à empresa

Electromédica de Ezequiel Panão Jorge, Lda, cadeira de rodas que se destina a ser ofertada à

Associação Atlas. Esta proposta foi seleccionada de entre mais de 3 recebidas, por oferecer

melhor qualidade e preço. A proposta foi aprovada por unanimidade

O presidente propôs a aquisição de um computador portátil Asus F515i7 pelo preço de 599,00

euros já com IVA, à empresa Switch Technology, com sede em Coimbra, o qual se destina a ser

ofertado ao Centro de Acolhimento João Paulo Il no próxirno dia 25 de novembro no âmbito

das comelnorações do 168o aniversário da Junta de Freguesia. O Centro de Acolhimento João

Paulo II é uma IPSS que tem colaborado intensamente com a Junta de Freguesia na cedência de

bens alimentares que a Junta distribui pelas famílias mais carenciadas. Daí se justifica a ofefta

do computador. Esta proposta foi iguahnente seleccionada de entre 3 recebidas por ser a mais

favorável em termos de qualidade e de preço. A proposta de aquisição foi aprovada por

unan im idade.-------------
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Ainda, dentro das comemorações dos 168o anos da Freguesia e com vista à execução do serviço

de ilurninação decorativa, instalações eléctricas ern BT e som arnbiente para o MERC@RTE -
Feira de Aftesanato, o presidente apresenton uma proposta de contratação dos referidos serviços

à empresa SOM IDEAL Sonorizações. Iluminações Festivas LDA, conr Sede em Vilarinho

Lousã, pelo preço de 3750 euros acrescido de IVA à Taxa de 23%. O valor inclui a colocação de

um quadro eléctrico com ponto de tomada e ponto de luz em l6 Stands, colocação de 2 linhas

de garnbiarras corïr lâmpadas de cor branco quente, colocação de som ambiente de rnodo a

cobrir o Espaço da Feira, colocação de quadro geral de rnodo a controlar e garantir toda a

segurança da instalação. Esta proposta é feita através de Ajuste Direto Regime Simplificado,

Posta à votação a rnesnìa foi aprovada por unanimidade.--------

O presidente no âurbito, ainda, das referidas comenìorações e para as atividades lúdicas, propôs

a contratação dos serviços da Cornpanhia Reguilas Eventos pelo preço de 285 euros incluindo,

um pacote para divertirnento de crianças com a distribuição de balões. A proposta foi aprovada

por unanimidade

O presidente informou que foi recebido da ANAFRE uma informação sobre um protocolo

assinado entre o Fundo Arnbiental e a ANAFRE denominado 'Apoio à Aquisição de gás

engarrafado pelos consurnidores domésticos beneficiários de tarifa social eléctrica ou das

prestações sociais mínimas'. Atenderrdo ao elevado sentido social do protocolo, uma vez que

visa apoiar as famílias mais carenciadas, a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

deliberou por unanimidade aderir ao Projeto, devendo efectuar-se o registo numa plataforma

própria e desencadear-se os passos subsequentes por fonna a cumprir tal desígnio

Pelo presidente foi referido que a Câmara Municipal de Coimbra rerneteu à Junta de Freguesia o

Projeto de Regularnento Municipal do Centro de Recolha Oficial de Anirnais de Companhia e

Promoção de Bem-Estar e Saúde Animal, estando o rÌlesmo sujeito a consulta púrblica por 30

dias r"rteis. Foi iguahnente recebido na Junta de Freguesia um pedido por parte da Cârnara

Municipal de Coimbra para qlle esta indique terrenos com área aproximada de 2500m2

destinados à construção de um CROAM - Centro de Recolha Oficial de Anirnais.

Pelo presidente foi reforçado o pedido feito aos Srs. Vogais, pãÍã, se possível, na próxima

serrìar'ìa, fazerctn chegar ao presidente os seus contributos para a elaboração das Grandes

Opções do Plano e do Orçamento.----------

3



sANTo
ANTONI

e ^í
*oLlvAts

JuNr,l oB FnBcuesrÂ DE SeNrct ANtc)Nrct or)s Or-rv,Lrs - Cc>nunn l

A'r'A. N." 22/2022

Pelo presidente foi proposta a aquisição de tubos galvanizados para colocação de corrimãos no

Bairro Fundação Salazar e em S. Romão, pelo preço global até 250 euros. A proposta foi

IüNÌÁDE

aprovada por unanim idade.--------

Na Junta de Freguesia foi recebida uma nota da Sra. Advogada Dra. Sandra Silva, que patrocina

a Junta Freguesia de Santo António dos Olivais no processo 4110121.2T8C8R, do Juízo Central

Cível, 7o Juízo, a informar que, no próxirno dia23 de janeiro de2023, pelas 14h00, está prevista

a audiência prévia entre as partes. Solicita ainda a referida Sra. Advogada um reforço de

provisão de 750 euros * IVA. O presidente propôs o pagamento do valor proposto, tendo a

proposta aprovada por unanimidade. -------

O presidente irrformou que foi recebido do Cornité Organizador das Jornadas Mundiais da

Juventude, que decorreram ern Agosto de2023, da Paróquia de Santo António dos Olivais, um

pedido de apoio para aquisição de 8 lonas destinadas a publicitar o referido encontro e, também,

a deslocação de jovens a Coimbra. Atendendo à importância do evento, o presidente propôs a

concessão de um apoio de 200 euros. A proposta foi aprovada por unanimidade.--------

O presidente referiu qr.re foi recebida da Câmara Municipal de Coirnbra uma proposta de

atribuição do topónimo 'Rotunda dos Quadrilheiros' à Rotunda que faz o cruzamento entre a

Avenida Elísio de Moura e a Rua Bento de Jesus Caraça, ou seja, em frente às Instalações do

Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública. A proposta vem acompanhada da

justificação de atribuição do referido topónimo. Tal corresponde igualmente ao desejo do

Comando Distrital da PSP de Coimbra. Em face do exposto, e ao abrigo da alínea w, do nol do

artigo l6o do Anexo I da Lei75l20l3, de 72 de seternbro, a Junta de Freguesia deliberou por

unanirnidade dar parecer favorável à atribuição do topónimo 'Rotunda dos Quadrilheiros' à

rotunda supra identificada. O parecer será comunicado à CMC para os devidos e legais efeitos.

Pelo presidente foi apresentada uma proposta de apoio de 200 euros à Casa de Pessoal dos HUC

com vista ao financiamento do 10o Encontro de Cantares do Ciclo Natalício a realizar no

próxirno dia 1 1 de dezembro de 2022, pelas 16 horas, na lgreja de Santo António dos Olivais. A

proposta foi aprovada por unanimidade.--------

Também pelo presidente da Junta foi referido que se encontra ern consulta púrblica o Projeto de

Regulamento da Taxa Municipal Turística de Coirnbra. Uma vez que este documento é do

conhecimento de todos os elementos do executivo, a Junta de Freguesia deliberou por
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unarrirnidade emitir parecer favorável ao referido regulamento, devendo comunicar-se esta

deliberação à Câmara Municipal de Coirnbra

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 19;30 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

(
4e ú

Francisco Pereira )

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

a2'^,r;ã--a-*'-,4.'-
(Cristina Isabel Ferreira Figueiras FaustinlAgreira )
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Anexo I

PRESENCAS RET]NIÃO NO 22 I 2022

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos oito dias do

mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois.

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro
\,oL en*;u ft',u" [Ì^&)nt

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido \ú&;mvu I

lnkr
Maria Fernanda Anastácio Pereira L__ --<J U

SQ-^ or^ Yn .[,., , ',P.^-to. oo.&., /ì, o" .
^u

João José Ferreira dos Santos Madeira
^l<.W t

José Manuel dos Santos Baptista 'j ou W,,,,fto^ í,,Á
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira

\ì
Diogo Direito Gonçalves Fagundes

Vì.^ttIa
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