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Aos três dias do rnês de janeiro de dois mile vinte e três, reuniu em sessão extraordinária, pelas

15:00 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 - Leitura e votação da ata n"2712022.

Ponto 2 - Interryenção 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 no27 12022, que foi aprovada por unanimidade.

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

ele apresentados.

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

que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível de 491 135,01 € no Banco Montepio e,

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

Pelo presidente foi referido, que hoje pelas 18h o Grupo Folclórico da Casa de Pessoal da

Universidade de Coirnbra, vem à sede da Junta de Freguesia cantar as janeiras, assim como na

próxima sexta-feira dia 6 de janeiro vem à junta para o rnesnìo efeito o Coro do CHEM e a Casa

de Pessoal dos HUC.--

Mais acrescentou, que no próxirno dia 5 de janeiro a convite da Direcção da Cooperativa

MorTdego a Junta de Freguesia far-se-á representar na posse dos corpos sociais e finalmente no

próxirno dia 7 de janeiro pelas 16h, na igreja de Santo António dos Olivais, terá lugar um

concefto pelo grupo de Canto dos Professores de Coirnbra e pelo grupo coral da casa de pessoal

dos HUC para o qual a Junta foi igualmente convidada.-

Em rnatéria de reuniões do executivo o presidente lembrou que as reuniões ordinárias têm lugar

por regra nas primeiras e terceiras semanas do mês às 14h30rn.-

Pelo presidente foi proposto o pagamento à empresa José Maria Relvão & Filhos LDA, NIF

500982562, com sede em Rua do Barreiro, no35 Assafarge, 3040-657 Coimbra, na quantia de

8914,17 euros (com IVA Incluído), correspondente ao Auto de Medição nol dos trabalhos

complementares referentes à Construção do Parque Infantil e Geriátrico no Jardim adjacente à
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Praça Alberto Sá de Oliveira, no Bairo Norton de Matos. A proposta foi aprovada por

unanimidade.-------------

Pelo presidente foi referido que a Câmara Municipal de Coimbra, através do Gabinete de Apoio

às Freguesias enviou à Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais o Projeto de Execução

respeitante à Requalificação da Antiga Sede da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

- Conclusão. Trata-se de conservação e reabilitação do edifício situado na Rua Bernardo de

Albuquerque e confinante com a Escola EB I dos Olivais.-----

Pelo presidente foi proposta a abeftura do procedimento concursal mediante consulta prévia nos

termos previstos na alínea c) do artigo l9 do CCP. O preço base do procedimento é de 55515,59

euros, acrescido à taxa legal de IVA de 23%. O presidente propôs ainda, que fossem convidadas

as seguintes empresas: Construções António & João Bento LDA, Conímbriga Construções,

LDA, URBOG - Construções LDA, DOMUS Construções LDA, Alfredo Cortesão e Marçal

LDA, ACALINO LDA, tendo como critério de adjudicação a proposta de apresentação com o

preço mais baixo. O presidente propôs, também, que o júri tenha a seguinte composição: a)

presidente: Dr. Francisco Rodeiro, presidente da JFSAO, b) Vogal efetivo: Eng.o José Manuel

dos Santos Baptista, c) Vogal efetivo: João Santos Madeira, d) Vogal suplente: Dr. Ricardo

Jesus Cândido. O presidente propôs a aprovação das seguintes peças do procedimento: convite

às empresas; caderno de encargos, projeto de execução; plano de segurança e saúde e,

finalmente, o plano de prevenção e gestão dos resíduos da construção e demolição. A proposta

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

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 17:20 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 Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira F
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Faustino Agreira)
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Anexo I

PRESENCAS RETINIAONOTI2023

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

mês de janeiro do ano dois mil e vinte e três.

Nome Assinatura
I

José Francisco Pereira Rodeiro
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Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido W*\w'9^, CÈ k*l Go(
Maria Fernanda Anastácio Pereira
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José Manuel dos Santos Baptista
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Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira V

Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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