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Aos sete dias do mês de dezembro 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.-------------

ComaseguinteordemdetraballroselaboradapeloPresidentedaJunta.------- Ponto

I - 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 e outros assuntos de interesse
O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a

ata no7 que

foi aprovada por unanimidade.--------

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

O Vogal Diogo Fagundes informou previamente que não poderia estar presente na reunìão por

motivos de doença, considerando-se a falta justificada. Pelo presidente, foi referido que o
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra colnemorou 100 anos da sua fundação, tendo
solicitado à Vogal Cristina Faustino Agreira, Docente do referido Instituto que apresentasse os

mais cordeais cumprimentos ao Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra,
Professor Doutor Mário Velindro,

e a propósito da colaboração entre as duas instituições

públicas. 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 205 860,88 € no Banco
Montepio e, no Millennium BCP, um saldo disponível de 10 056,31 €.---------O presidente da Junta informou que foi apresentada pela sociedade José Maria Meneses Relvão

& Filhos LDA,

na Junta de Freguesia, afatura no FAC A111765 no valor de30332,22 euros

com data de2911012021, corresponde à Ernpreitada-'Construção de Ossários e Cendrários no

Cemitério Principal da Freguesia

-

Auto de Medição nol. Esta obra comesponde ao Contrato

Interadministrativo de Delegação de Cornpetências com o Município de Coimbra relativo ao
ano de 2020. Posta à votação do Executivo,

foi a mesma

despesa aprovada por unanimidade.

Pelo Presidente da Junta foi referido que, ao contrário do que fora avançado na reunião anterior,
não há, ainda, condições para apresentar de forma definitiva as opções do plano e o orçamento

para o exercício para 2022, em virtude, de na próxima sexta-feira, estar prevista uma reunião
corn os presidentes da Junta e o Sr. presidente da Catnara Municipal de Coimbra, Doutor José
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Manuel Silva. Havendo a expectativa de que na referida reunião corn o Sr. Presidente da
Camara Municipal de Coimbra exponha as linhas orientadoras do orçamento camarário para o
ano de 2022,foram os presentes de entendimento que se aguardem as conclusões dessa reunião,

que com toda a probabilidade terão influência no orçamento das Freguesias. Em face do
exposto, foi deliberado designar o próximo dia 13 de dezernbro, com início às 10H00 para a
reunião ordinária da Junta de Freguesia para aprovação das opções do Plano e orçamento para o
exercício económico de 2022

Ponto 3

- Informação

dos Vogais e outros assuntos de interesse

No que respeita à elaboração das opções do Plano para2022, o presidente da Junta acentuou que

já foram recebidos os contributos dos Srs. Vogais com responsabilidade
Desporto, Associativisrno

na Ação Social, no

e Colectividades, na Cultura, Educação e Escolas, na Higiene

e

Salubridade, Espaços Ajardinados, Parques Infantis, Proteção Civil, Segurança e Trânsito, bem

como nas Obras e no Cemitérios. Foram igualmente recolhidos, no exercício do Direito de
Oposição, os contributos dos Srs. Deputados da CDU, e do Grupo Cidadãos por Coimbra, os
quais serão tidos em conta na versão final do plano de actividades para o exercício económico

de 2022. Já quanto ao contributo do grupo parlamentar do partido Socialista, que enfatizou o
reforço na ação social e na higiene e salubridade da Freguesia, tais questões serão igualmente
consideradas na elaboração do Plano de Atividades.-

Nada rnais 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 Secretário, que a
lavrou
O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

itl

l4r
osé Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

ò,
(Cristina Isabel Fereira Fi guerras Faustino Agreira)
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos sete dias do
mês de dezembro do ano dois

mil

e

vinte e um.

Nome

Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira
João José Ferreira dos Santos Madeira

Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes

0r,' ?*uu,r(ô

/**

\úr, À.ì fux,,,r [

frn0n',

\,* (.s)o -

á.,-"q.,"-.*-.o. ^ uJ.'fJ-^l

hh/* /*-r.f;-fr

/

,Kt,

Qnì,

Mu.t^-,t

t

^

