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Aos treze dias do rnês de dezembro de dois mil e vinte e dois, 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 dr atan"2512022.

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 no2512022, 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 467 284,58 € no Banco Montepio e,

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

Pelo presidente foi referido que no passado dia 7 de dezembro, antes do encerramento da Feira

do Artesanato - MERC@RTE, procedeu-se á entrega dos diplomas aos aftesãos.-------------------

O presidente da Junta marcou presença no I 1o encontro de cantares e tradições natalícias

organizado pelo Grupo Etnográfico da Cova de Ouro Serra da Rocha.

No dia 9 de dezembro, o presidente da Junta esteve presente na tomada de posse dos órgãos

sociais do Clube de Veteranos de Coimbra (Cluve) e finalmente, no dia 11 de dezembro, esteve

presente no concerto na lgreja de S. José, organizado em conjunto com o INATEL e a União de

Freguesias de Coirnbra e, também, no encontro de canções natalícias organizado pela Casa de

Pessoal dos HUC, na Igreja de Santo António dos Olivais

Pelo presidente da Junta foi feita uma explanação sobre o desenvolvimento da execução

orçamental a nível de receitas e de despesas até 30 de novembro de 2022 verificando-se que, ao

nível da receita, se apurou um valor de 1 250 000 euros, aproximadamente, prevendo-se que, até

final do ano, a receita global atinja os 1 300 000 euros, aproximadamente. No campo da receita

houve reforço das verbas transferidas do FFF, da DGAL, dos cemitérios, do posto do CTT e dos

serviços prestados pela junta de freguesia, num total de 65 000 euros. Em matéria de diminuição

das verbas da receita verifica-se um valor de 14 000 euros resultante, da diminuição das licenças
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dos canídeos, do protocolo Câmara Municipal de Coirnbra sobre as escolas e dos mercados e

feiras.-------

Quanto ao exercício da despesa houve necessidade de reforçar as verbas com o pessoal em

funções, com as contribuições para Caixa Geral de Aposentações e o regime geral da Segurança

Social, com gastos em combustíveis e peças, conì a cultura e eventos culturais e olÌtras

despesas, no valor de 142 096,02 euros. Por outro lado houve diminuição de despesas, quanto à

aquisição de ferramentas e utensílios, material de educação e da ação social num total de

7 3 59 5,3 6 euros,-------

O presidente da Junta propôs a aprovação da prirneira alteração do ano do orçamento de 2022,

tendo a mesma sido votada favoravelmente por unanimidade.------------

Pelo presidente da Junta foi feita urna exposição exaustiva sobre as Grandes Opções do Plano e

Orçamento para2023, cujos elementos de informação foram distribuídos antecipadamente aos

senhores vogais. Depois de prestar informações sobre as Grandes Opções do Plano,

nomeadamente ao nível das acções relativas aos Pelouros da Ação social, da Cultura e da

Educação, do Desporto, Coletivades e Associações Desportivas, da Higiene, Salubridade,

Segurança, Transito, Toponímia e protecção Civil, das Obras e do Cemitério, da Juventude,

Modernização Administrativa, Comunicação Transparência e Proximidade ao Cidadão e

finalmente dos Recursos Humanos

O presidente fez um enquadramento macro-económico e referiu os recursos orçamentais

previsíveis para o exercício de 2023. Desse modo está prevista uma receita corrente de 1 174

648,45 euros e uma receita de capital de 651 156,08 euros num total de I 825 804,53 euros, o

que significa uma diminuição de quase l0%o relativamente à previsão das receitas para o

exercício de 2022.

A nível da previsão das despesas é de referir, 1 I l0 958,45 euros a título de despesas correntes,

e714 846,08 euros a título de despesas de capital no total de 1 825 804,53 euros.-------

Na rubrica da despesa corrente é de referir o peso da massa salarial, que se aproxima dos 61%

de toda a despesa. De referir que a despesa corrente é inferior à receita corrente.----

A diferença de valores orçamentados para 2022 e os previstos para 2023, na ordem de 201

404,31 euros, radica na circunstância de para o ano de 2023, não estar prevista no Orçamento da

Câmara Municipal de Coimbra a transferência da quantia de 242 955 euros respeitante às oblas

protocoladas para 2023.--------

2



JUNÍADT

sANT9
ANTO NI*oLlvAIs

JuNre pe FnBcunsrÀ DE S,rNto ÂNrc)Nro oos Ortvets - Cc>rtrreR \

Â'r'A. N.'26/2022

Depois de discutido no seio da Junta de Freguesia, o documento das Grandes Opções do Plano e

Orçamento para2023, foi votado e aprovado por unanimidade.--------

Pelo presidente da Junta foi apresentado tarnbérn o mapa de pessoal da Junta de Freguesiapara

2023, pelo mesrno verificando-se que a Junta tem 25 funcionários a contrato por tempo

indeterminado, pagando, ainda, a nove pessoas em regime de contrato de prestação de serviço.

Posta à votação o mapa de pessoal, o mesmo foi aprovado por unanimidade.-------

Como resultado da revogação de contrato de prestação de serviços com a Global Soft FreClaud,

ao nível das aplicações inforrnáticas, e, havendo necessidade de continuar a assegurar a

aquisição de serviços a esse nível, o presidente da Junta propôs que se adjudicasse à Sociedade

Unipessoal por quotas Frenetikódigo - Software Lda, NIF: PT510847226 com sede na Rua Dr.

Manuel Pereira de Melo, no87 Arca, 4990-115 Ponte de Lima, Portugal, um pacote profissional

com as seguintes aplicações: APP GEsAutarquia, GESAgua, GESCanideo, GESCemiterio,

GESDocumental, GESFaturação, GESlnventário, GESPopulação, GESSMS, GESSNC-AP,

GESToponimia, GESVencimento, GESWebsite. O prego dos serviços é de 750 euros por ano,

acrescido de IVA de23%.

A essa quantia, acresce a quantia de 750 mais Iva à taxa de 23oÁ, paga uma só vez, para

irnportação de dados, num total de 1 845 euros, corn IVA incluído.----

Por proposta do presidente da Junta foi deliberado por unanimidade adjudicar à referida

sociedade, pelo preço anual de 750 euros mais IVA o chamado Pack Profissional.--------

Por fim o presidente Junta informou que, no próxirno dia 20 de dezembro, proceder-se-á à

distribuição de,187 cabazes de Natal, estimando-se que a junta de Freguesia supofte uma

despesa muito próxima de 5 000 euros. Para aquisição de bens alimentares que integram o cabaz

de natal. A despesa, por proposta do presidente da Junta foi aprovada por unanimidade.-----------

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião pelas 17:33 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

V
rancisco Pereira Rodeiro)
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O Secretrârio da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faustino Agreira)
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Anexo I

PRESENCAS REUNIÃO NO 26 I 2022

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

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

Nome Assinatura
\

José Francisco Pereira Rodeiro
) 6^*r;a fr,,a* f[,Ot',tu

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

-il\/Ij hon"h,n, h Vm ío Pf
Maria Fernanda Anastácio Pereira L*
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u_--- \ v

João José Ferreira dos Santos Madeira
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José Manuel dos Santos Baptista #", f^..,/{,' J*T &,r{,{,
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira €e;çG^--çt'-*-
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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