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Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniu em sessão extmordinária,

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. Corn a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo

presidente da Junta:

Ponto 1 - Leitura e votação da ata n"2612022.

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 no2612022, 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 482 535,39 € no Banco Montepio e,

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

O presidente informou que, no passado dia 18 de dezembro, esteve presente nas comemorações

do 95o aniversário do Agrupamento de Escuteiros 109 da Paróquia de Santo António dos

Olivais, as quais deconeram no Mosteiro de Celas.--------

Pelo presidente foi referido que, hoje, procedeu-se à entrega dos Cabazes de Natal, tendo sido

distribuídos cerca de 190 pelas famílias mais carenciadas da Freguesia.--

Pelo presidente foi feita uma síntese do ano de 2022, abordando os resultados conseguidos nas

diversas áreas de atuação. Começou por agradecer penhoradamente aos senhores Vogais,

felicitando-os pelos resultados obtidos, e a todos os funcionários da Junta de Freguesia de Santo

António dos Olivais. Referindo aspectos sectórias, começou por evidenciar a situação financeira

da freguesia, destacando o saldo orçamental positivo de mais de 250 000 euros, do exercício de

2022. Em matéria de pelouros, referiu igualmente que na Acão Social a Junta desenvolveu um

trabalho muito meritório com particular destaque paru a parceria entre a Junta de Freguesia de

Santo António dos Olivais e as Irmãs Hospitaleiras Casa de Saúde de Condeixa-a-Nova, bem

como os trabalhos levados a efeito no Centro Social Partilha e Saber Dr. Fausto Correia. No que

respeita ao Pelouro da Cultura e Educação, destacou as atividades culturais levadas a efeito em

2022, com particular evidência a celebração dos 800 anos do Mosteiro e Celas, a Romaria do
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Espirito Santo, e o apoio a atividades culturais como a Música, o Teatro, a Dança, as Marchas

Populares e a Música Tradicional Portuguesa. Na educação, destaca-se o Projeto Rómulo em

parceria com a Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra, projecto esse que,

em 2023, será extensível ao 4oano do Ensino Básico de todos os estabelecimentos da área de

Freguesia de Santo António dos Olivais.

Quanto ao Associativismo, Desporto e Coletividades, a Junta de Freguesia prestou o apoio

financeiro possível, reforçado com apoio logístico e a disponibilidade dos funcionários da Junta

para essas atividades. Foram igualmente apoiadas as Associações que levaram a efeito

concursos de pesca, xadrez e bilhar e provas de atletismo. No que ao Pelouro de Higiene e

Salubridade diz respeito, foram feitos todos os esforços, mediante uma programação mensal,

para a manter e conservar a Freguesia o mais limpa e asseada possível, não obstante as

limitações em recursos humanos, técnicos e financeiro. Neste âmbito impõe-se a revisão do

Auto de Transferência de Cornpetências celebrado entre a Junta e a Câmara Municipal de

Coimbra, revisão essa que irá ocorrer durante o ano de 2023

Quanto à gestão dos cemitérios da freguesia, introduziram-se melhoramentos substanciais que

passaram pela pintura de todo o complexo, incluindo, os muretes divisórios, os trabalhos

continuarão no ano de 2023.---

Em matéria de Obras regista-se com apreço uma recuperação considerável do atraso que vem

desde 2017, verificando-se, que o gabinete de Apoio às Freguesias recuperou no corrente ano

um conjunto assinável de obras em atraso. A este ritmo, espera-se que as obras programadas

paru2021 e2022 sejam concreïizadas no ano de2023.----

No que ao pelouro da Juventude e Modernização Adrninistrativa respeita introduziram-se

melhoramentos significativos, nomeadamente, na entidade visual, plataforma digital e material

de comunicação, do que adveio uma interligação muito estreita entre a Junta de Freguesia e os

F\

cidadãos.---

Por fim, quanto ao pelouro dos Recursos Humanos, dá-se a circunstância que a Junta Freguesia

de Santo António dos Olivais necessita em alguns sectores de reforçar os recursos humanos,

mas tal só será viável se houver transferência substancial de recursos financeiros por parte do

Município de Coimbra ou do governo do País.-
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Pelo presidente foi referido que, no ârnbito da candidatura ao Projeto Eco-Freguesia - ABAE,

há necessidade de adquirir um ecoponto com 4 separadores de reciclagem selectiva. A Junta

deliberou por unanimidade a sua aquisição mediante consulta ao mercado.

Pelo vogal José Batista foi referido que, para o exercício pleno da sua actividade, necessita que

a Junta de Freguesia lhe faculte um computador porlátil, monitor e acessórios. A Junta deliberou

proceder à sua aquisição mediante consulta ao mercado.

O centro de Formação Profissional Artesanato e Patrirnónio-CEART, pessoa coletiva no

501711554, com sede em RuaAntónio Sérgio, no36-Zona Industrial da Pedrulha, 3025 -041
Coimbra, propôs à Junta de Freguesia a celebração de um acordo de colaboração para a criação

de condições favoráveis à implementação dos 'Projetos Locais Promotores de Qualificações

de Nível B1/B2/B3'.Não envolvendo tal proposta qualquer encargo financeiro paraa Junta de

Freguesia, esta deliberou por unanimidade aprovar o referido protocolo de colaboração,

devendo o mesmo ser remetido à Assernbleia de Freguesia para a respectiva autorização.

O Turismo de Portugal, I.P., corn sede na Rua Ivone Silva, Lote 6, em Lisboa, pessoa colectiva

de direito público n' 508666236, através da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, propôs

à Junta de Freguesia Santo António dos Olivais um protocolo de colaboração visando o

desenvolvimento do Programa Formação + Próxima. Não envolvendo o referido protocolo

qualquer encargo financiamento para Junta de Freguesia, e, sendo reconhecida a vantagem na

celebração do referido protocolo, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade aprovar os

termos do referido protocolo remetendo-se o mesmo à Assembleia de Freguesia para a

respectiva autorização de celebração.------------

O presidente terminou a reunião formulando votos de um Feliz Natal e de um Próspero Ano

Nada rnais 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

de Freguesia de Santo António dos Olivais

üt-ttw

Francisco Pereira Rodeiro)

J

O Presidente
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O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

P"w
(Cristina Isabel Ferreira aú*** ***" O**tr"l
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Anexo I

PRESENCAS RE o No 27 I 2022

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

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

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido
tF*

Vtá Lrla
(rcl '(n^au* t''t 
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Maria Fernanda Anastácio Pereira

Wq, i.o8a,o'.o.-.\l * A. o. .k!.,.r Q"^, r, 
^João José Fereira dos Santos Madeira ,bfu Ë 4/ e-J-*rq

José Manuel dos Santos Baptista
-J."" I /,*ur?(" J5(" -fr" y{ rl.

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira Il

Diogo Direito Gonçalves Fagundes D'"g v""!^lw G.nyl.-* fu-U
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