Ar

e'

JuNre on FRBcuesrÀ DE S,rNto ANtoNro oos Orrv,lts À'ri\. N." 05/2021,

Aos dezasseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniu pelas 10:00 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 I.------------Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo Presidente da J
------- Ponto 1 - Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior -

Ponto 2 - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

Ponto 3 - Informação dos Vogais------

Ponto 4 - Outros assuntos de interesse
O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata no4 que foi aprovada por unanimidade.--------

Ponto 2 - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

Sob proposta do Presidente da Junta

foi

deliberado que todos os Funcionários da Junta de

Freguesia, membros do executivo e membros da Assembleia de Freguesia sejam portadores de

um cartão de identificação. Para tanto foi deliberado iniciar os procedimentos de consulta ao
mercado, no sentido de recolher orçamentos.
Pelo Vogal Tesoureiro
211 951,40

€.

foi referido que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível

de

no Banco Montepio e, no Millennium BCP um saldo disponível de9 796,49 €.----

Pelo Vogal Tesoureiro

foi ainda inforrnado, no que diz respeito à ilurninação

de Natal, que a

Junta de Freguesia aguarda a resposta da entidade convidada.Em matéria de Mercado de Natal, pelo Presidente foi prestada a inforrnação de que no passado

dia 11 de novembro teve lugar no gabinete do Sr. Presidente da Cârnara Municipal de Coimbra
uma reunião com a presença do Sr. Doutor José Manuel Silva e de membros do executivo da

Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais e da União de Freguesias de Coimbra,

incluindo os respectivos Presidentes. Participou, ainda,

o

Sr. Vereador Miguel

Fonseca.

Abordada a questão do financiamento do Mercado de Natal, e dada a relevância da iniciativa, o
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra referiu que a própriaCãmara participaria no
projecto com 50% dos custos do mesmo, recaindo sobre as duas freguesias os restantes 50oÁ, na
proporção de 25%o para cada uma delas. Sobre a Junta de Freguesia de Santo António dos
Olivais, recaiu o dever de negociar o custo da pista de gelo.---1
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Ponto 3

- Informação

dos Vogais------

Pelo Vogal Carlos Guimarães foi prestada a informação de que, em rnatéria da
Santo António dos Olivais

VI

Corrida de

a levar a efeito no dia 2I de novembro, todas as condições

se

encontram veri fi cadas paru a concr etização do evento.

Foi deliberado incumbir o Sr. Vogal Diogo Fagundes para encontrar uma solução com vista à
cobeftura da internet em todo o edifício onde funciona o Centro Parlilha e Saber Dr. Fausto
Correia.-----

Pelo Vogal Diogo Fagundes foi apresentado para apreciação do executivo um conjunto de
quatro propostas para a nova identidade visual da JFSAO a usar em todos os meios de
comunicação da Junta. As propostas foram objecto de análise e discussão e, no final o Vogal

Diogo Fagundes ficou incumbido de trazer para a próxirna reunião de executivo uma proposta
que incorpore as sugestões dos membros do executivo

Ponto 4 - Outros assuntos de interesse

Quanto ao Mercado do Sótão,

foi

jâ a realização do mercado,
COVID-I9, retomando a iniciativa logo que as

deliberado suspender para

atendendo ao agravamento da pandernia
condições o justifiquern.------------

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião pelas 14:20 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
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(José Francisco Pereira

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Ffustino Agreira)
2
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos dezasseis dias
do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um.

Afrníìtura

Nome
José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido ! \

Maria Fernanda Anastácio Pereira

---
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João José Ferreira dos Santos Madeira

Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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