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Aos sete dias do mês de março de dois rnil e vinte e três, reuniu, 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'412023.

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 n'412023, que foi aprovada por unanimidade.

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

ele apresentados.

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 548 291,70 € no Banco Montepio e,

no Millennium BCP, um saldo disponível de 0,00 €.------------

Pelo presidente foi referido que faleceu no dia 5 deste rnês o Engenheiro Áluaro Luís de

Oliveira Canelas de Castro, antigo membro da Assernbleia de Freguesia de Santo António dos

Olivais. O presidente apresentou à consideração dos membros da junta um voto de pesar que foi

aprovado por unanimidade.--------

No dia 28 de fevereiro o presidente da Junta deslocoll-se ao designando Bairro de S. José corïì o

Sr. Errgenheiro José Vilhena, chefe da Divisão dos Espaços Verdes da Cârnara Municipal de

Coimbra para, em diálogo com a direcção da Associação de Moradores, se adotarem soluções

visando aplantação de árvores na praceta do referido bairro.-------

No dia 1 de rnarço, o presidente da Junta marcou presença na posse do Magnífico Reitor,

Professor Doutor Amílcar Falcão, a quem a Junta de Freguesia deseja êxito na renovação do seu

mandato

No dia 2 de março, o presidente da Junta, acompanhado da Professora Fátima Félix, deslocou-se

ao edifício do Depaftamento de Física da UC para manifestar, em nome da Junta de Freguesia, o

seu reconhecimento pela fonla como está a decorrer o projeto Rótnulo, que a Junta de

Freguesia apoiou desde início, corn o objectivo de proporcionar aos alunos do 4o ano de

escolaridade dos estabelecimentos de ensino com sede na Freguesia urn contato direto com a

ciência.-----
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Pelo presidente foi referido que, na linha de descentralização do órgão executivo e de

proximidade à população, iniciada em 29 de março de 2022 no Centro Norlon de Matos, se

propõe convocar a próxima reunião da Junta de Freguesia, prevista para o dia 2l de rnarço de

2023, com início às l4h30m, para o edifício da antiga Escola Primária da Rocha Nova, onde

actualmente funciona um centro de dia da Associação de Bem Estar Cultura e Desenvolvimento

de S. Romão. A referida reunião será pública e da mesma dar-se à notícia e divulgação pelos

meios habituais, mediante a afixação de editais.--

O presidente fez questão de referir que amanhã dia 8 de Íì'ìarço, a Junta de Freguesia não deixará

de sinalizar o Dia Internacional da Mulher, mediante duas Palestras sobre a problemática do

Cancro, da responsabilidade das senhoras Dra. Natália Amaral e D. Estela Garcia, a quem a

Junta muito agradece.---

O presidente referiu que a sociedade José Maria Meneses Relvão & Filhos, Lda, adjudicatária

da obra de Construção do parque infantil e geriátrico no jardirn adjacente à Praça Alberto Sá de

Oliveira, Bairro Nofton de Matos, requereu à junta de Freguesia, em consequência da execução

de trabalhos complementares, a prorrogação do prazo da obra de 28 de julho de 2022 até 28 de

fevereiro de2023

Atendendo aos motivos invocados, a Junta de freguesia deferiu a prorrogação do prazo.-

O presidente informou que a referida sociedade José Maria Meneses Relvão & Filhos, Lda

enviou à Junta de Freguesia o auto de medição no2, de 28 de fevereiro de 2023, e a fatura no

All 1844, no valor de 1996,19 euros, com IVA incluído.----

O auto e a fatura dizem respeito ao fornecimento e aplicação de uma tela para sombreamento

com três postes metálicos e à execução de um murete na obra do parque infantil e geriátrico no

jardim adjacente à Praça Albefto Sá de Oliveira, Bairro Norlon de Matos.---

O presidente da Junta propôs a aprovação do referido auto de medição e o valor da fatura supra

referenciada, remetendo-se os documentos à Câmara Municipal de Coirnbra para os devidos

efeitos, nomeadamente, para aprovação do valor facturado. A proposta foi aprovada por

unanimidade

A este propósito o presidente da Junta informou que, mal seja elaborado o auto de receção

provisório total, considerar-se-á aberlo oficialmente ao público o referido parque infantil e

geriátrico, sem qualquer cerimónia pública de inauguração.-----------
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O presidente da Junta acrescentou que, na reunião da Junta de Freguesia do dia 7 de fevereiro de

2023,foi aprovado o procedimento concursal relativo à requalificação da Rua Doutor Albefto

Costa (PAD'ZE),Ptua das Chãs, Rua José Rodrigues, Travessa da Rua PAD'Zé, e Rua Isidoro

Batista - Alto de S. João, mediante consulta prévia a 5 empresas

Das empresas convidadas, apenas uma coucorreu, a sociedade Diagonalfusion Contrução e

Manutenção de Infraestruturas Lda, que apresentou uma proposta no valor de73.060,46 euros

mais IVA. O Júri elaborou o relatório ao abrigo do disposto no attigo 122o do CCP.--------------

Como foi apresentada uma única proposta, e não há lugar a audiência prévia, foi proposto pelo

júri que a Junta de Freguesia aceite a proposta da adjudicação da obra à sociedade supra

identificada, ao abrigo do disposto l25o do CCP.--------

A Proposta foi aprovada por unanimidade.--------

O relatório será enviado à sociedade adjudicatária, requerendo-se que a mesÍìa apresente, dentro

de 8 dia,s os documentos de habilitação, nos termos do disposto do artigo 81o do CCP. ----------

O presidente referiu qlre, como resultado das obras de reabilitação, a efectuar no edifício da

antiga sede da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, o posto dos CTT passará a

funcionar provisoriamente, enquanto as referidas obras durarelïì, no auditório do edifício da

actual sede da Junta de Freguesia.--

O presidente da Junta referiu que o concurso da segunda fase de requalificação do edifício da

antiga sede da Junta de Freguesia ficou desefto por ausência de concorrentes, com o argumento

de que o preço base do concllrso era manifestalnente inferior ao preço de mercad, na ordem dos

20 000 euros.-------

Ora, a requalificação desses edifício é uma obra prioritária e urgente, até porque serão iniciadas

muito brevemente as obras respeitantes à primeira fase.---------

Considerar-rdo, poltal'Ìto, que importa reforçar a verba destinada à obra 'requalificação do

edifício da antiga sede da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais- Conclusão', a

solução passa por proceder à anulação de outra obra, inserida no Contrato Interadministrativo de

Delegação de cornpetências de 2022, concretarnerrte, a requalificação das escadas da Rua José

Castilho / Quinta da Maia, corn um orçamento previsto de 19 000 euros.-------

Esta últirna obra, que não se reveste de tanta urgência como a primeira, não deixará de ser

contemplada oportunamente no Plano de Atividades da Junta de Freguesia de Santo António

dos Olivais.
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O pedido de alteração foi endereçado ao Sr. presidente da Camara Municipal de Coimbra,

através do ofício no 07T, de 28 de fevereiro de 2023, subscrito pelo Presidente da Junta.

Pretende agora o presidente da Junta que o órgão executivo ratifique o pedido formulado,

propondo a alteração supra identificada.-------

A proposta foi aprovada por unanirnidade

A junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, em outubro e dezembro de2022, remeteu

aos Clubes, Associações e Coletividades Desportivas um e-mail, solicitando-lhes que, dentro do

prazo previsto do artigo 5o do Regulamento Associativo, apresentassem as candidaturas à

obtenção de apoio para o ano 2023, bem como a documentação exigida nos termos

M

regu lamentares.----------

A junta de Freguesia privilegia as acções de formação desportiva e a concessão do apoio tem

como contrapartida que as entidades realizem atividades, torneios ou jogos com referência

especial à Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, inserindo nos cartazes oll outros

meios de publicidade o logótipo da Junta de Freguesia. Em face do exposto e sob proposta do

presidente da Junta, foram aprovados por unanimidades os apoios à coletividades, clubes e

associações que a seguir se descriminam:----------

a) ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE CHÃO DO BISPO: 500,00 euros---------

b) ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE CASAL DO LOBO: 500,00 euros--------

c) ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DA CASA BRANCA: 500,00 euros--------

d) ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE COIMBRA: 1.000,00 euros--------

e) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 4 ESTAÇÕES: 500,00 euros--------

f) CENTRO DE RECREIO POPULAR DO BAIRRO DE CELAS: 400,00 euros--------

g) CLUBE DE RECREIO DESPORTO E CULTURA - CHEM: 400,00 euros--------

h) CLUBE DE FUTEBOL UNIÃO DE COIMBRA: 750,00 euros--------

i) CLUBE DE TENIS DE COIMBRA: 750,00 euros--------

j) CLUBE DESPORTIVO DE CELAS: 400,00 elrros--------

l) CLUBE NÁUTICO ACADEMICO: 500,00 elÌros--------

rn) CLUBE RECREATIVO DO CALHABE: 600,00 euros--------

n) CLUBE DE VETERANOS DE ATLETISMO DE COIMBRA (CluVe): 1.500,00 euros-------

o) CENTRO NORTON DE MATOS: 1.250,00 euros--------

p) COIMBRA TRAIL RUNNING: 2.000,00 euros----
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q) LORDEMAO FUTEBOL CLUBE: 600,00 euros--------

r) OLIVAIS FUTEBOL CLUBE: 1.250,00 euros--------

O conjunto dos apoios ascende a 13.400 euros (treze mil e quatrocentos euros)'------

Os apoios serão concedidos após a realização dos eventos, e nas condições previstas no

Regulamento Associativo.------------

Pelo presidente foi referido que a Associação Aftística, Literâria, Educacional e Lúdica

designada por 'RECORTAR PALAVRAS', apresentou à Junta de Freguesia um projeto de

dinarnização 3 praças do Bairro Nofton de Matos, aPraçada Índia, a Praça de Cabo Verde e a

Praça dos Açores. O projeto tem por objectivo contribuir para o enraizamento e interiorização

de hábitos de leitura e de escrita, particulannente na população de idade escolar da ârea da

Freguesia de Santo António dos Olivais. Cada seção do programa terá lugar aos domingos,

senso o primeiro evento no dia 2 de abril, na Praça de Cabo Verde seguindo-se a,14 de maio na

Praça da Índia, a 4 de junho na Praça dos Açores, a2 de Julho da Praça de Cabo Verde, 6 de

agosto na Praça da Índia, e, por fim, a 17 de seternbro, na Praça dos Açores, sempre com início

às I t horas

A referida Associação pretende o apoio da Junta de Freguesia,materializado na quantia de 300

euros, pelas 6 sessões, ficando por conta da Associaçáo a criaçáo, acçáo, o trabalho e os

materiais. Sob proposta do presidente da Junta o apoio foi aprovado por unanimidade.------------

Em rnatéria do programa cultural da Romaria do Espírito Santo, o presidente da Junta referiu

que o mesmo se encontra ultimado, havendo, todavia, necessidade de assegurar a prestação de

alguns grupos culturais. Deste rnodo, e sobre proposta do presidente da Junta, foram aprovados

por unanimidade os seguintes pagamentos:--------------

a) - para a comemoração do dia mundial da criança, a quantia de 350 euros, já com IVA, a

Adriana Marques Gomes (Reguilas);

b) - ao Grupo Regional da Parnpilhosa do Botão, pela sua atuação no dia 20 de maio, a quantia

cle 400 euros, já corn IVA incluído;----

C) - a António Manuel de Jesus Bento, pela sua atuação no dia l9 de rnaio, a quantia de 250

d) - ao Grupo Fado D'Anto, pela sua atuação no dia 9 de junho, a quantia de 350 euros mars

IVA.--------
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e) - por fim, e por proposta do presidente da Junta, foi aprovado o aluguer de um sanitário, pelo

preço de 390 euros mais IVA, ao Grupo Vendap SA, pelo tempo de duração da Romaria.

Pela Vogal Cristina Agreira foi referido que a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

apresentou dentro do prazo regulamentar a sua candidatura ao Programa Eco-freguesias. Foi

proposto um agradecimento à funcionária Ana Vicente e à Dra. Catarina Simões pelo papel que

ambas desempenharalr na referida candidatura

Pela Vogal Fernanda Pereira foi referido que, dando seguimento à ronda de contatos com as

Instituições Sociais que compõem a Comissão Social de Freguesia de Santo António dos

Olivais, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia e a Vogal Fernanda Pereira visitaram aLíga

dos Pequeninos no passado dia no passado dia 27 de fevereiro. A pedido do Centro Educativo

dos Olivais, e, como tem sido habitual, foi solicitada a colaboração da Junta de Freguesia,

através do gabinete de Ação Social, para acolher no Centro Social Partilha e Saber Dr. Fausto

Correia um jovem para fazer voluntariado. Ficou acordado que iniciaria o trabalho no dia I de

março, e, como frequenta o ensino secundário, passará a desenvolver as horas de voluntariado

às terças de manhã e quaftas-feiras à tarde no nosso Cerrtro Social. O gabinete de Ação Social

foi ainda contatado pela Animadora do Lar Graça de São Filipe, em Bencanta, convidando para

uma atuação o Coro Sénior da Junta de Freguesia. Foi agendada a data de 2l de Março, pelas

11h00. No passado dia2 de Março, quinta-feira, o Núrcleo Executivo da Cornissão Social de

Freguesia de Santo António dos Olivais reuniu, pela segundavezem2023,no salão nobre da

Junta de Freguesia. Foram aprovados 19 processos, 9 dos quais apresentados pelo gabinete de

Ação Social da Junta de Freguesia. A verba remanescerÌte do Fundo Municipal de Emergência

Social, relativa à última tranche de 2022, foi esgotada. Impoda, ainda, infonnar que, desde que

o atual executivo tomou posse, a Junta de Freguesia, a pedido das Conferências Vicentinas dos

Olivais, que integram a Cornissão Social de Freguesia de Santo António dos Olivais e coln

quem o Gabinete de Ação Social há rnuito tern urn irnportante trabalho de articulação no apoio

às famílias, tem disponibilizado mensalmente uma carrinha de caixa abefta e dois funcionários

para transporte dos alimentos do Banco Alimentar para as instalações da referida Conferência,

no Largo dos Olivais.

Nada mais havendo a traïaï, 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.------
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O Presidente de Freguesia de Santo António dos Olivais

a

Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Fereira Figueiras Faustino Agreira)
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PRESENCAS REtrNIAONo5/2023

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

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

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro
lrl (^o |nu,'u P^A,-

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido
<- ìg/,9. N h*, [\*" G N

Maria Fernanda Anastácio Pereira

\ío"n,, Ènor*.Q- An "..,rf*I,",, Q,,.r,.
João José Ferreira dos Santos Madeira

?k rt-"1*t*,í4-uy i
José Manuel dos Santos Baptista

Ç*'Y,--*(,ít, - [,Jfrt á,il, /,
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira

&*r,a;i.1E,--
L, I

Diogo Direito Gonçalves Fagundes
w **, t"-5"+ Ç"y*ta -ooygì'l


