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Aos vinte e do is dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, 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 com a presença dos vogais
constantes no Anexo, e com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:

Ponto 1- Leitura e votação da ata n%/2O2

Ponto 2 - lnformações---------

Ponto 3 - lntervenção do Presidente e assuntos por ele apresentados--------------

Ponto 4 - lntervenções dos Voga

Ponto 1 - Leitura e votação da ata n%/2O2

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata ne3/2023, que foi aprovada por
unanimidade
Ponto 2 - lnformações-------

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 no Banco Montepio no valor de
546,768,37€ e, no Millennium BCP, de 0€.------

Pelo presidente foi referido que a vogal Cristina Faustino se encontra ausente no estrangeiro
por motivos profissionais e que o vogal João Madeira não pôde comparecer à reunião por
motivo de doença.-

Sob proposta do presidente, as faltas consideram-se justificadas.

Pelo presidente foi referido que no próximo dia 23 de fevereiro terá lugar a primeira sessão

ordinária da Assembleia Municipal de Coimbra. Em virtude de ao presidente da Junta não ser
possível comparecer, o mesmo faz-se representar pelo vogal Diogo Fagundes.-------

O presidente referiu que, no passado dia 13 de fevereiro, esteve presente na tomada de posse

do novo Diretor do Agrupamento de Escolas de Coimbra Sul, Dr. José Carlos Marcelino.-

No passado dia L7, o presidente da Junta e o vogal João Madeira reuniram-se, na sede da Junta
de Freguesia, com o senhor Dr. António Martins, Diretor do Departamento de Ambiente e

Sustentabilidade da Câmara Municipal, e com o Dr. João Pardal, Chefe Divisão de Economia
Circular, Proteção Ambiental e Florestas, sobre matérias contempladas no auto de transferência
de competências em vigor, e a necessidade da sua revisão.-----

Porfim, informou que, ainda, no dia 17, a Junta de Freguesia enviou equipas de limpeza para o
Eco Campus do ISEC e para o Centro de Saúde Norton de Matos.--
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Ponto 3- lntervenção do Presidente e assuntos por ele apresentados-------------

Pelo presidente foi referido que o concurso aberto respeitante à requalificação da antiga sede

da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais - conclusão, com o preço base de 55.515,59€,

mais lVA, ficou deserto por não se apresentarem concorrentes ao mesmo. Tendo obtido a

informação de que a referida obra, em termos de mercado e a preços atuais, ronda os 75.000€,

o que ultrapassa em mais de 20.000€ o preço base, o Vogal José Batista, sugeriu à Junta de

Freguesia que se proponha à Divisão de Apoio às Freguesias a renovação do concurso, embora

restrito ao piso onde funciona o posto dos CTT e ao piso intermédio, relegando a intervenção

no piso 0, para uma 3e Fase

A proposta foi aprovada por unanimidade, devendo comunicar-se essa proposta à DAF.----------

O presidente da Junta informou que se encontra ultimado o programa da Romaria do Espírito

Santo para o ano de 2023, com o esclarecimento adicional de que a atuação do senhor Ruizinho

de Penacova ficou sem efeito, tendo sido convidado o Rancho Regional da Pampilhosa do Botão

para atuar no dia 20 de maio, pelas 21:00 horas.

Pelo presidente da Junta foi proposta a abertura do procedimento concursal para aquisição de

serviços de iluminação decorativa e som para a Romaria do Espírito Santo 2023, incluindo o

desfile das marchas no Largo dos Olivais e no Bairro Norton de Matos.--

O preço base é de 11.000€ + lva à taxa legal. O presidente propôs que fossem convidadas as

seguintes empresas:--

Blachere Portugal - Comércio de lluminação,

tuNr 0t

OndaLuz----

r

1..

2.

3.

4.

5.

Som ldeal - Sonorização E lluminações,

lluminações Diogo & Reis, Unipessoal,

O critério de adjudicação é o preço mais baixo. O presidente propôs também que o júri tenha a

a) Presidente: Dr. Francisco Rodeiro - Presidente da JFSAO----

b) Vogal Efetivo: Eng. José Manuel dos Santos Baptista-----

c) Vogal Efetivo: João Santos Madeira-----
d) Vogal Suplente: Dr. Ricardo Jesus Cândido--------------

Pelo presidente foi referido que a Direção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Coimbra
solicitou à iunta de Freguesia apoio para a compra de uma ambulância que a referida Associação
se propõe adquirir para o cumprimento da sua missão humanitária. A esse propósito, o

presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Coimbra,

senhor Engenheiro João Vasco Ribeirorconvidou o presidente da Junta a visitar as instalações da

Associação Humanitária situadas na Avenida Fernão de Magalhâes. Neste momento a Junta de

Freguesia é associada da Associação Humanitária pagando para o efeito uma quota de 6,25€ por
mês, o que perfaz a quantia de 75€ por ano.-----
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Sendo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Coimbra uma lnstituição notável
que presta relevantes serviços, através do seu Corpo de Bombeiros, ao concelho de Coimbra,
incluindo, à vasta população residente na Freguesia de Santo António dos Olivais, e, com o
objetivo de apoiar a referida Associação Humanitária, o presidente propôs que a Junta de
Freguesia passe, voluntariamente, a pagar uma quota mensal, com início em janeiro de 2O23,

de 25€, o que perfaz a quantia anual de 300€.--------

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

Ponto 4 - lntervenções dos Vogais----

Pela Vogal Fernanda Pereira foi referido que no próximo dia 27 de janeiro o Coro Senior
da Junta de Freguesia vai atuar em duas estruturas da Cáritas Diocesana de Coimbra. A
carrinha de 9 lugares será disponibilizada para transportar alguns dos alunos

A Vogal Fernanda Pereira informou que está a ser preparada uma sessão para assinalar
o Dia lnternacional da Mulher, quarta-feira, 8 de março em colaboração com a Liga
Portuguesa Contra o Cancro. Os detalhes estão ainda a ser ultimados. Neste dia serão
distribuídos pelas mulheres que se dirigirem à Junta de- Freguesia e que assistirem à

sessão, uns corações elaborados pelas utilizadoras do Centro Social Partilha e Saber Dr.
Fausto Correia.----

A Vogal deu ainda a conhecer que os Técnicos do Samaritano têm mantido os
atendimentos no domicílio e na sede da Junta de Freguesia. Na passada segunda-feira,
dia20/02, da parte da tarde, marcaram presença no Centro Social para desenvolverem
uma ação de sensibilização relacionada com a importância da socialização como forma
de prevenção do isolamento social e da promoção da saúde mental

A Vogal Fernanda Pereira mencionou que embora ainda esteja a ser ultimado o novo
protocolo com a Casa de Saúde Rainha Santa lsabel - lnstituto das lrmãs Hospitaleiras,
já foi enviado aos Diretores dos 3 Agrupamentos de Escolas da Freguesia e ao Diretor da

Escola Básica e Secundária Quinta das Flores a proposta de realização de uma ação,
conduzida pelos Técnicos do Samaritano, junto dos Professores, Auxiliares e pessoal de
apoio, para abordar os temas da Ansiedade, Depressão, Stress e Burnout. Como foi
mencionado anteriormente, pretende-se alargar o projeto de promoção da saúde
mental, prevenção da doença mental a outras faixas etárias, para além dos seniores.----

Por último a Vogal Fernanda Pereira informou que os Técnicos do Samaritano, a convite
do Centro de Acolhimento João Paulo ll e em articulação com o Gabinete de Ação Social

da Junta de Freguesia, irão marcar presença no referido Centro, no dia 9 de Março , para
realizar uma sessão dirigida aos voluntários, colaboradores, técnicos e comunidade
Vicentina sobre o tema das relações humanas e interpessoais versus saúde mental.----
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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 Secretário, que a

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

t)

Francisco Pereira Rodeiro)

O Vogal da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

7^' oon ü *i" ó,* Ã,* t- --l+
Pi(o oireito Gonçalves rafunoes) /
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PRESENCAS REUNIÃO N.O 4/2023

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte e dois
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Nome Assinatura
José Francisco Pereira Rodeiro

) *' (*riu("noì ^ l,Q^ d.rì't;
Ricardo ]osé Gouveia de Jesus Cândido

<. t \- (*'ÌCc-

Maria Fernanda Anastácio Pereira

\8*n-*tç^."*r'.\, [. ""-\.'-, xQ^; -
\

João José Ferreira dos Santos Madeira

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira

Diogo Direito Gonçalves Fagundes C^oy,B,*ú &qJ',Vfh
I

José Manuel dos Santos Baptista J; H_..1t",1-ú,;ry J


