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Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, reuniu, pelas 10:00 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

Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo Presidente da Junta:

Ponto 1 - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

Ponto 2 - Informação dos Vogais e outros assuntos de interesse

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a atas no1012021, que foi aprovada por maioria
com abstenção do Vogal José Batista por, na altura da reunião, não estar ainda em exercício de
funções. Foram lidas a ata nol 112021 e a atano1l2022 que foram aprovadas, por maioria, com a
abstenção da vogal Cristina Faustino Agreira por não ter estado presente nas referidas reuniões.-

Ponto 1 - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

Pelo presidente da Junta foi feito um apelo para OuJ, no próximo dia 30 de janeiro (data
marcada para as eleições legislativas), todos os elementos do executivo compareçam na escola

Avelar Brotero às 7h00 da manhã, para acompanhamento das acções relacionadas com o
referido ato eleitoral
Pelo presidente

foi lido um e-mail,

remetido pela divisão de cultura e promoção turística da

Cârnara Municipal de Coirnbra, corn data 14 de janeiro de2022, através do qual se solicita a

opinião do executivo sobre a atribuição do nome Vasco Gervásio a uma rua perpendicular á Rua

Teófilo Braga, na zona do Bairro da Fonte da Talha. Tratando-se de uma personalidade
relevante, figura grande da Académica de Coimbra, com dimensão nacional na ârea do despotto,

a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais congratula-se com a proposta, razáo pela

qualemite o seu parecer positivo.-Pelo Pároco da Paróquia de S. João Batista ern Coimbra foi solicitado um subsídio para a
pintura da Capela de Nossa Senhora dos Remédios, rnais conhecida por Capela do Areeiro.
Tratando-se de um edifício destinado, hoje ern dia, essencialmente, a casa moftuária, entende o
presidente que é de justiça comparticipar nas despesas com a pintura do edifício, imprimindo-

llre mais dignidade. Em face do exposto propõe que se aprove a aquisição de 457 m2 de tinta
branca para paredes e cimalha e 30m2 de tinta cinzenta para rodapé, bem como a aquisição de
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dois pincéis e duas trinchas, cujo custo acende a 800 euros, sem IVA. Posta à votação,

a

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

Pelo presidente foi referido um pedido da Escola Quinta das Flores com vista ao restauro das
pinturas no muro pertencente ao Coimbra Shopping, envolvendo cerca de 350 alunos

e

10

professores. Segundo o referido pedido, a colaboração da JFSAO consistiria na entrega a alunos

e professores de t-shirts devidamente identificadas com os logotipos da Junta de Freguesia, do
Coimbra Shopping e da Escola Quinta das Flores. Os elementos do executivo ouvidos sobre o
projeto, manifestaram-se favoráveis ao mesmo, mandatando o presidente da Junta para apurar
em concreto as condições em que o referido projeto se irá desenvolver.--------

Pelo presidente da Junta, foi prestada a informação de que foi recebida, uma nota honorária
apresentada pelo Advogado Ricardo Nunes Pereira no valor de 1845 euros, corn

Trata-se de uma nota relacionada com o processo judicial

IVA incluído.

n' 4ll0l2l.2T8CBR, do Tribunal

Judicial da Comarca de Coimbra-Juízo Local Cível de Coimbra-Júz 1. Foi deliberado por
unanimidade proceder ao pagamento da referida nota de honorários.-------------

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 251 372,05 € no Banco Montepio e,
no Millennium BCP, um saldo disponível de

1l 433,48 €

Foi referido que, por intermédio da ANAFRE, foi recebida uma comunicação da Direção Geral
das Autarquias Locais (DGAL), através da qual se informa que a Freguesia de Santo António
dos Olivais irá receber, por efeito da rejeição da proposta do Orçamento de Estado para 2022,

em duodécimos, a importância anual de 305 156 euros e o excedente de 6 536 euros. Essa
transferência refere-se ao Fundo de Financiamento das Freguesias
Por último, o presidente da Junta informou, que no passado dia I I de janeiro teve lugar na Casa

de Santa Zita, em Coimbra, a reunião do grupo alargado da Comissão Social de Freguesia de
Santo António dos Olivais. Das

4l

instituições que compõem actualmente a Comissão Social

Freguesia Santo António dos Olivais, compareceu a maior parte delas, tendo a referida reunião
contado, igualmente, com a presença da Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Coimbra, Dra.

Ana Cortez Vaz. Como resultado da votação, foi, renovada a confiança à Caritas Diocesana de
Coimbra como entidade gestora do fundo de emergência social. Também como, conclusão da
reunião,

foi

proposta pelo presidente da Junta de Freguesia a constituição de um grupo de

trabalho com o objectivo de apresentar propostas no sentido do apoio e promoção dos cuidados
2
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de saúde, junto da população mais idosa e mais vulnerável.
incurnbida juntamente com

A vogal Fernanda Pereira fica

a Assistente Social Catarina Simões, de liderar esse grupo

de

trabalho

Ponto 2

- Informação

Pela vogal Fernanda Pereira,

dos Vogais e outros assuntos de interesse

foi afirmado que aceita liderar o grupo de trabalho proposto na

Comissão Social da Freguesia de Santo António dos Olivais.

O vogal João Madeira informou que, arnanhã dia l9 de janeiro de2022, pelas th30m,haverét
uma deslocação à Quinta da Fonte para apreciação do projeto de requalificação da referida zona,

proposto pela Cârnara Municipal de Coimbra. Nesse encontro participarão, igualmente, o
presidente da Junta, o vogal José Baptista e o director do Departamento de Obras Municipais,
engenheiro Santos Costa.-------

Pelo vogal José Baptista, foi referido, que o projeto de requalificação merece a aprovação da
Junta de Freguesia, embora tal implique a redução de estacionamento, o que poderá ser objecto
de revisão.-

Pelo vogal José Baptista, foi acrescentado, ainda que, rìo passado dia I I de janeiro, teve uma
reunião com a Dra. Carlota Belo Soares com vista, a verificar se a sede da Junta de Freguesia
reúne condições para que a Camara Municipal de Coirnbra possa realizar a reunião de executivo
na sede dajunta

Á luz do princípio

da descentralizaçáo das reuniões, foi-lhe fornecido um esquema do edifício,

ficando os serviços da Câmara Municipal de Coimbra de informar se há ou não condições para a
concreïização da referida reunião.

Relativamente aos pedidos de financiamento para obras em coletividades, com sede na
Freguesia, o vogal José Baptista informou que está aberto um progralna de financiamento, até
70Yo para obras de valor até 100 000 euros, podendo as mesmas candidatarern-se ao referido
fi nanciamento.

--------

O vogal Diogo Fagundes informou que, até ao momento foram executados os seguintes pontos

do plano de atividades para o ano de 2022, no que se refere ao Pelouro da Juventude,
Modernização, Transparência e Proximidade ao Cidadão.----------- Desenvolvimento de uma nova identidade visual/ logotipo;---- Introdução de nova configuração de e-mails e assinaturas;------------- Desenvolvimento de um novo website, corn uma nova linha gráfica;-------------3
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- Reorganização dos meios de comunicação da Junta de Freguesia, com foco nas redes sociais,
melhorando a rede social "Facebook

" e implementando

a rede social "Instagram;

- Renovação dos equipamentos e das telecomunicações, visando, também, poupança de custos;-

Nada mais havendo a ttatar, o presidente encerrou a reunião pelas 13:00 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

lut

Starüu
Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faustino Agreira)
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte e dors
dias do mês de janeiro do ano dois

mil

e

vinte e dois.

Nome

I
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José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira

Assinatura
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João José Ferueira dos Santos Madeira
José Manuel dos Santos Batista
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Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
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Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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