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Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu pelas l0:00 horas, o

executivo da 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 L-------------

Com a seguinte ordem de trabalhos

-------Ponto 1 - Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior

Ponto 2 - Intervenção do Presidente

Ponto 3 - Intervenção dos Vogais------

Ponto 4 - Aniversário do 167' Aniversário da Freguesia de Santo António dos

Olivais

Ponto 5 - Iluminação de Natal

Ponto 6 - Outros Assuntos de fnteresse

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida Ata no1 e aprovada por unanimidade.-----------------

------- Ponto 2 - Intervenção do Presidente

O Presidente informou que a próxima reunião, excepcionalmente será no dia 3 de novembro,

quarta-feira, às 10h00

-O Presidente informou que esta sernana tem sido de adaptação e conhecimento sobre a

freguesia. Informou ainda que será implementado no futuro o seguinte procedimento na Junta de

Freguesia: às segundas-feiras e terças-feiras, o Presidente irá receber as pessoas que lhe

solicitem uma reunião, as quartas-feiras serão reservadas para trabalho do Presidente, às

quintas-feiras o Presidente reunirá com cada um dos Vogais do executivo, as sextas-feiras serão

reservadas para visitas à freguesia de modo a verificar o que está a ser feito e o que podernos vir

a fazer e a melhorar, serão visitas de proximidade à freguesia. --------

Ponto 3 - Intervenção dos Vogais------

Nesta semana o Presidente e o Vogal João Madeira acompanharam os funcionários da limpeza

nos seus trabalhos na freguesia, tendo os mesmos rnanifestado satisfação pela presença do

Presidente e do vogal João Madeira. O Presidente acrescentou que o Vogal João Madeira está

incumbido de fazer uma prospecção junto do mercado com vista à aquisição de fardarnento

destinado aos trabalhadores da higiene. Depois dessa diligência, o referido Vogal trará. a uma

das próximas reuniões do executivo o resultado.-
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Pelo Vogal João Madeira foi proposta a aplicação de um novo horário de abertura do cemitério

exclusivamente para o fim-de-sernana dos finados com a seguinte caracterização dias: 30 e 31

de outubro e dia 1 de novembro, os cemitérios estarão abeúos das 8h00 às 19h00 de modo

contínuo. Para o efeito serão afixados os Editais junto aos cemitérios e na Junta de Freguesia.---

Pelo Presidente foi referido que, na semana passada, mais concretamente, no dia 22 de outubro

acompanhado pela Vogal Maria Fernanda Pereira, visitaram o Centro Social Partilha e Saber

Dr. Fausto Correia dirigido pela Dra. Teresa Margarida dos Santos Martins. Constataram que o

edifício precisa de uma intervenção, tendo o Presidente da Junta sido incumbido de contactar a

senhoria para a resolução de infiltrações de água no edifício. Também a Vogal Maria Fernanda

ficou incumbida de, em colaboração da referida responsável do Centro, proceder a uma

reformulação dos equipamentos e do funcionamento do Centro.--

Como resultado da visita ao edifício da junta onde funciona o edifício dos correios, foi

iguahnente verificado que o mesmo carece urgentemente de obras de conservação e reparação.

Justifica-se, podanto, que as obras sejam concretizadas o mais rápido possível, ficando o

Presidente responsável por apurar a situação junto da Cãmara Municipal de Coimbra

Pelo Vogal Diogo Fagundes foi transmitido que fez um levantamento dos contratos de

telecomunicações com a junta de freguesia, dai resultando que dois desses contratos não têrn

fidelização e o terceiro contrato tem. Sendo, o terceiro, o que integra mais serviços, tem contrato

de fidelização aÍe 3 de abril de 2023. Ficou deliberado que o Vogal Tesoureiro e o Vogal Diogo

Fagundes, em face deste levantamento efectuado vão apresentar ao executivo uma proposta de

melhoria dos contratos de comunicações.------

Foi referido ainda que está a ser feito urn levantamento das necessidades dos serviços da junta

a

Pelo Presidente da Junta foi referido que o Mercado de Natal e para prosseguir e será realizado

este ano em colaboração com a União de Freguesias de Coimbra, estando já marcada uma

reunião com as partes interessadas no dia 28 de outubro, pelas 77h, na sede de freguesia da

Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais.

Ponto 4 - Aniversário do 167' Aniversário da Freguesia de Santo António dos

Olivais

Relativamente ao Aniversário da Junta, que decorrerá no próximo 25 de novernbro, atendendo

ainda às lirnitações decorrentes da pandemia, prevê-se a visita a duas instituições com sede na

em relação às comunicações.---------
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freguesia, uma de manhã e outra de tarde e, afrnalizar, uma pequena cerimónia no final da tarde

a decorrer também na sede paru a qual serão convidados todos os funcionários, elementos do

executivo e da assembleia de freguesia.

------- Ponto 5 - Iluminação de Natal -------

O presidente da Junta infonnou que já foi lançado pela CMC o concurso Público em matéria de

iluminação de determinadas zonas da cidade, entre as quais estão incluídas as zonas comerciais

de Girassolum Largo da Cruz de Celas. Quanto às restantes zonas da freguesia, habitualmente

objecto de ilurninações de Natal, ficou incumbido o Presidente, o Vogal tesoureiro e o Vogal

Secretário, Cristina Agreira, de trazerem ao executivo uma proposta de solução

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião pelas l3:35horas, tendo sido

lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada por unanimidade, vai ser assinada pelo

Presidente da Junta e pelo Secretário, que a lavrou

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

Òa /" LLLLI

(José Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

óu

(Cristina Isabel Femeira Figueiras Faustino Agreira)
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte e seis

dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um.

Nome ïí$atura
José Francisco Pereira Rodeiro

(- llu
Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira ---
À.JÈ,.,)t
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João José Ferreira dos Santos Madeira k/*'/*{ tuta,,'"r*r
Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães lr/*{, /r"/a,ra
Cristina Isabel Fereira Faustino Agreira
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Diogo Direito Gonçalves Fagundes /*p 17,*ks 6-,h- í*^ç


