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Aos quinze dias do mês de novembro de dois rnil 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. Corn a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta: -

Ponto 1 - Leitura e votação da ata n'2212022.

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

ele apresentados.

Ponto 3 - Intervenção dos vogais.

O presidente infonnou que se encontra ausente por razões imprevistas, de natureza profissional,

o Vogal Tesoureiro Ricardo Cândido, e o Vogal João José Madeira não pode comparecer à

reunião por motivos de saúde. As faltas ficarn justificadas. O presidente abriu a reunião, tendo

sido lida a atano22l2022, que foi aprovada por unanimidade

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

ele apresentados.

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

que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível de 498 802,12 € no Banco Montepio e,

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

No passado dia 1l de novembro, sexta-feira, com início às 21h00, no Salão Nobre da Junta de

Freguesia, foi feita a apresentação do estado actual das obras do Metro Bus pelos Srs.

Engenheiros Santos Costa e Tiago Cardoso, na presença de membros do executivo e da

Assernbleia de Freguesia. Tambérn no passado dia 14 de novembro, realizou-se o 9o Workshop

sobre Diabetes, tendo decorrido a primeira pafte na Escola Básica do Tovirn corn a presença da

Vogal Fernanda Pereim em representação da Junta de Freguesia, e, a segunda parte da tafte, no1.\i)

Atrium Solurn coln a presença do presidente Francisco Rodeiro e a participação de praticantes

das atividades de Chi-kung e Yoga. A Junta de Freguesia manifesta o seu apreço e

recorrhecimento pela iniciativa do Coordenador do Programa Regional para a Diabetes da

ARSC, Dr. Hélder Ferreira.----

Pelo presidente foi feita uma exposição sobre o prograrna definitivo dos 168 anos da criação da

Freguesia de Santo António Olivais, começando às I lh00 com a atribLrição de apoios a duas

intuições, de solidariedade social, e continuando uma visita às obras em curso l'ìa Freguesia. As

18h30m será a abeftura oficial da Feira de Aftesanato - Merc@fte, na Praça Heróis do
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Ultramar, terminando às 21h30m com um conceúo aberlo ao público no Auditório do

Conservatório de Música de Coirnbra dado pelo ADVOCAL/FADVOCAL. Igualmente foi feita

uma exposição desenvolvida sobre o programa cultural do Merc@rte - Feira de Artesanato, bem

como do conjunto das peças musicais cantadas pelo ADVOCAL/FADOVOCAL. Foi ainda

assegurado pela Câmara Municipal de Coimbra o deferimento dos pedidos formulados pela

Junta de Freguesia, respeitantes quer à isenção de taxas, à ocupação do espaço público e ao

fornecimento de energia, âgua e caixotes do lixo. O presidente referiu que a concretização do

programa implicará algumas despesas, nomeadamente, com o sistema de iluminação e som

ambiente, bem como o pagamento a algumas associações culturais e à Sociedade Portuguesa de

Autores, e finalmente, decorrentes da publicidade nos jornais e rádios locais.-------

O presidente apresentou o relatório final do Procedimento de Contrataçáo, mediante consulta

prévia, relativo às 'lluminações de Natal de 2022', à sociedade Som ldeal, Sonorização e

Iluminações, LDA pelo preço de 9100 euros, acrescido de IVA à taxa legal.--------

Em face do exposto, pelo presidente foi apresentada a proposta de contratação e adjudicação dos

serviços supra referidos à citada sociedade comercial, pelo preço indicado devendo o relatório

ser remetido a todas as empresas que apresentaram propostas.---------

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. Em simultâneo, remeter-se-á à empresa vencedora

a minuta do contrato e o pedido de entrega dos documentos de habilitação aos tennos do

disposto nos artigos 98o e 8lo do Código dos Contratos Pírblicos.

Pelo presidente foi referido que a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, do Ministério

Administração Interna, propôs à Junta uma parceria na campanha de Natal e Ano Novo de

202212023, subordinada ao tema 'O melhor Presente é estar Presente', com vista à

sensibilização dos condutores para os perigos associados a comportamentos de risco ao volante,

nomeadamente, o excesso de velocidade, consumo de bebidas alcoólicas, utilização do

telemóvel e cansaço. A proposta de parceria foi aprovada por unanimidade, mandatando-se o

Vogal Diogo Fagundes para acompanhar a campanha.--

O presidente informou que foi recebido na Junta de Freguesia um pedido de parecer feito pelo

Departamento de Gestão Urbanista da Câmara de Municipal de Coimbra (Proc. 10312022 -
Regt.o 2410212022, sendo requerente o cabeça de casal da herança de António Maia Júnior), no

âmbito do pedido de infonnação prévia, sobre a construção de um Edifício de Habitação

Colectiva, sito na Rua do Telégrafo, nesta Freguesia.--------
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Para o efeito foi solicitado o parecer ao Vogal José Batista, que se pronunciou no sentido de não

fiìerecer parecer favorável a proposta do promotor de utilização de lugares do futuro parque de

estacionamento público que a Câmara Municipal de Coimbra tem intenção de construir no lote

Q"b

contíguo ao edifício.-

Posta à discussão a proposta de parecer do Vogal José Batista, a mesma foi votada

unanimidade

Em face disto, é devolvido ao Depaftamento de Gestão Urbanística o processo que foi enviado à

Junta de Freguesia, a título devolutivo juntarnente corn o parecer do Vogal João Batista e a

deliberação da Junta de Freguesia

A Câmara Municipal de Coimbra, através da Divisão Mobilidade, Transpoftes e Trânsito,

infonnou a Junta de Freguesia que deu entrada na Cârnara Municipal de Coimbra um

requerimento da Firma Carlos &Tiago Dias, LDA, a solicitar a supressão de 3 lugares de

estacionamento na Rua Paulo Quintela em frente ao número 224,Nch, Direito para irnplantação

de esplanada. AcrescenÍa aCàtnara Murricipal Coirnbra que, durante a pandemia e para proteger

os agentes económicos, foi autorizada a supressão desses Íìesmos Iugares.-----

A referida Divisão pede parecer à Junta de Freguesia sobre o tema do estacionamento e as

implicações que terá esta redução. Foi pedido o parecer ao Vogal José Batista, o que se

pronunciou no sentido de não se jr"rstificar neste momento a exceção de ocupação dos três

lugares de estacionamento da Rua Paulo Quintela, considerando que o próprio Governo

eliminou restrições decorrentes do surto pandémico. O parecer foi aprovado por maioria dos

presentes, com votos favoráveis dos Vogais José Batista, Fernanda Pereira e Diogo Fagundes e

o Presidente Francisco Rodeiro e o voto contra da Vogal Secretário Cristina Agreira,-----

O presidente da Junta referiu, por últirno, que a esta Junta de Freguesia foi comunicado o

despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Doutor José Manuel Silva,

datado de 1 de novernbro de 2022, proferido com base na informação intema 72517 de

2411012022 no sentido da Manutenção do Topónimo 'Avenida Mendes Silva' ao troço paralelo

à Ponte Rainha Santa Isabel no sentido Poente/l.Jascente até à Rua Pedro Hispano. Em face do

exposto, a Junta de Freguesia deliberou proceder à retirada da Placa Toponímica colocada no

edifico coln o no557, com a inscrição 'Rua Fonte da Talha - Antiga Avenida Mendes Silva' e a

colocação de uma nova placa coln a inscrição 'Avenida Mendes Silva'. Dar-se-á conhecimento

à Câmara Municipal de Coimbra
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Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 16:35 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^

Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Agreira)
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Anexo I

EN RE No 23 12022

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

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

(-.(

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro
4 nn'6r^;t (r*i-.(l*'^

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido
a

Maria Fernanda Anastácio Pereira
\ftni.. Èn.o-o.,-.Q., Nn *--I.l."r.l Qr''.$

João José Ferreira dos Santos Madeira
I I

José Manuel dos Santos Baptista t/,* 7,,*/ /,,Jtf", B+/t
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira I

Diogo Direito Gonçalves Fagundes
Vr,eSo V,*'h 6õrU,\ Y,at *ìq
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