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Aos quatro 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 coln a presença dos vogais constantes no

Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo Presidente da J

Ponto I - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Ponto 2 - Informação dos Vogais e outros assuntos de interesse

Ponto I - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por

ele apresentados.

Pelo presidente da junta foi prestada a informação de que a vogal Secretário Cristina Isabel

Ferreira Figueiras Faustino Agreira não se encontra presente na reunião da Junta de Freguesia,

por força isolamento profilático a que se encontra sujeita. Pelo facto considera-se e justificada a

falta da vogal Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faustino Agreira. Em consequência da ausência

da vogal secretário, a apreciação e aprovação das Atas n'1012021 e 1112021 respeitante às

reuniões de 2l e 28 de dezembro respetivamente, ficam adiadas para a próxima reunião a

ocorrer no dia 18 de janeiro de2022, com início pelas l0:00 horas da manhã.

O presidente infonnou que foi recepcionado pela Junta de Freguesia de Santo António dos

Olivais um e-mail daCãmara Municipal de Coimbra a informar que, dentro eln breve, haverá

um cofte na circulação da escada dos Lóios para efeito da requalificação naquelazona. A notícia

será publicitada nos meios de informação da Junta de Freguesia. Quanto ao estudo sobre a

requalificação da Quinta da Fonte, o vogal João Madeira fica incumbindo de marcar com o

engenlreiro Santos Costa uma deslocação à referida urbantzaçãojuntamente com o presidente da

Junta e o vogal José Batista. Acrescentou, ainda, que deverão ser também publicitadas as obras

já adjudicas da requalificação da Rua D. João Peculiar e a construção de um parque infantil e

geriátrico, junto à EB do Baino Nofton de Matos.

Na sequência de uma visita ao complexo desportivo Quinta da Maia, ocorido ontem, dia 3 de

janeira, o vogal José Batista ficou incumbindo de fazer uma estimativa do custo para a Junta, da

reabilitação de quatro campos de jogos inseridos no lote 52 pertencente à Cooperativa de

Habitação do Mondego, por forma a concretizar-se a proposta de protocolo a celebrar entre esta

cooperativa de habitação e a Junta de Freguesia. Pelo presidente foi entregue ao vogal José
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Baptista a legislação sobre parques infantis por forma a exercer-se o controlo adequado do

parque infantil da Quinta da Poftela.

A propósito do pedido por parle da Câmara Municipal de Coimbra de cedência de instalações

para uma reunião do executivo municipal na sede da Junta, ficam os senhores vogais José

Batista e Diogo Fagundes incurnbidos de verificarem se há condições para o efeito ou, em

alternativa, em edifícios apropriados na ërea da freguesia. A propósito de reuniões

descentralizadas, a Junta de Freguesia, ela própria, irâ fazer reuniões em diversos pontos da

freguesia periodicamente. A primeira reunião será no dia 22 de fevereiro, no Centro Norton de

Matos, pelas 17:00

O Vogal José Batista fica incumbido de diligenciar junto da comissão de coordenação da região

centro com vista ao financiamento de obras nos edifícios das coletividades e na sede da Junta de

Freguesia de Santo António dos Olivais.

Foi pedido ao vogal João Madeira em mapa das intervenções efectuadas, a nível da limpeza e

higiene na área da Freguesia, desde 15 de outubro até 31 de dezernbro, visando dar

cumprimento ao protocolo de transferência de competências e, também, a publicação dessas

intervenções nos meios de comunicação ao dispor da Junta. Foi recebida na Junta uma

reclamação do senhor José Manuel Baranda Ribeiro, com residência na Rua Vicente Vindela,

no7 Coimbra, sobre alguns problemas que afetam o arrualnento, nomeadamente, ao nível da

acumulação de lixo e limpeza.

Pelo presidente da Junta foi proposta abeftura dos mecanismos legais para venda de um jazigo

no cemitério de Nossa Senhora das Dores, pertencente à Junta de Freguesia. A base de licitação

da cedência onerosa é de 45,000€, e o vogal do Pelouro, João Madeira,ftca incurnbido de dar

início ao processo burocrático de venda do referido j azigo.

O presidente pediu ao vogal João Madeira para encetar diligências com vista aquisição de um

carrinho/varredor para a recolha do lixo

Ponto 3 - Informação dos Vogais e outros assuntos de interesse

Pela vogal Fernanda Pereira foi informado que, no próximo dia 1l deste mês nas instalações da

Obra de SantaZita está agendada uma reunião da Comissão Social alargada de Santo António

dos Olivais, tendo por objetivo a inventariação das questões sociais, nomeadamente, as que se

prendem com o apoio aos idosos, e com o fundo social de emergência.
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Por último o Presidente da Junta informou os senhores vogais de que, em resposta ao pedido

formulado à Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), foi recebido na sede da junta um

parecer, datado de29 de dezembro de202l, segundo o qual os elementos dajunta, que estejam

em regime de meio tempo, têm direito à remuneração mensal fixada na tabela de abonos dos

eleitos locais publicada pela DGAL, e aos dois subsídios extraordinários do mesrno valor, não

acrescendo a esse montante a compensação mensal para encargos, a qual é apenas devida ao

eleitos locais em regime de não permanência. Todavia, o referido eleito local tem direito,

quando devido, ao subsídio de transpotte e a ajudas de custo.

Nada mais havendo a tratar, 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 vogal, que a lavrou.

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

( Ì(l/a"

(José Francisco Pereira Rodeiro)

O Vogal da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

V;r* (Z*'lo G,r,fi* \^oÁ+-,
/- (Diogo Direito Gonçalves r^e"r{"O
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PRESENÇAS REUNIÃO N.o 01,/2022

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

do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Nome Assinatura
José Francisco Pereira Rodeiro

I n' 6^' --'o (rrr*;, /Le-l"l
Ricardo josé Gouveia de Jesus Cândido

/--__-\ ;( D.' C * \^n v, r^ A tr,., '.
Maria Fernanda Anastácio Pereira \-.-.--' **J J

\fr,*r'uÈn--.: A-N* $..:,.,1^., ,-
João José Ferreira dos Santos Madeira

,L /,-' í.*," ,AÉ 4^,s*vn
Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira

Diogo Direito Gonçalves Fagundes
'*ìo C, ,-l* (* o^)q ç t*-ly:7

José Manuel dos Santos Baptista
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