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Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu pelas l0:00 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.-------------

Com a seguinte ordem de traball,os elaborada pelo Presidente da J

Ponto 1 - Intervenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

Ponto 2 - Distribuição de Funções---Ponto 3 - Forma de exercícios de funções. -----------Ponto 4 - Outros assuntos de Interesse

O presidente abriu a reunião, tendo prestado a informação de que a vogal secretário Cristina
Isabel Feneira Figueiras Faustino Agreira não se encontra presente na reunião da Junta de
Freguesia, por força do isolamento profiláctico a que se encontra sujeita. Pelo facto, considerase

justificada afalta da vogal Cristina Faustino Agreira.-----

Ponto 1 - Interryenção do Presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.-------

Em consequência da ausência da vogal secretário, a apreciação e aprovação da Ata no1012021
respeitante à reunião de 21 de dezembro de 2021ficam adiadas para a próxima reunião a ocorrer
no dia 4 de janeiro de 2022, corn início pelas 10:00 horas da manhã.
Pelo presidente,

foi dito que se congratula pelo desfecho da sessão da Assernbleia de Freguesia

ocomida ontem, através da qual os instrumentos de gestão foram aprovados por maioria

e

nenhum voto contra. Como consequência da deliberação da Assembleia de Freguesia, foram
aprovadas as grandes opgões do plano e o orçamento para 2022, as propostas de delegação de

competências e de celebração de protocolos, bern coÍìo a proposta de aplicação de taxas

e

emolumentos e, finalmente, o regulamento associativo para o mandato 202112025.

Ponto 2 - Distribuição de Funções---Pelo presidente foi dito que, dando-se a circunstância de ter sido eleito e tomado posse como
vogal da Junta de Freguesia o senhor Engenheiro José Manuel dos Santos Baptista, o presidente

da Junta, no uso das suas competências, atribui ao referido vogal o pelouro das obras, do
desporto, das coletividades

e

associações desportivas, as quais serão exercidas em estreita
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colaboração com o presidente da Junta. Nessa ordem de ideias, o pelouro das obras deixará de
ser da competência do vogal João Madeira.-------------

Ponto 3

-

Forma de exercícios de funções. ------------

Nos termos das disposições legais em vigor, o vogal José Manuel Baptista fica em regime de
nao permanencla.

Ponto 4 - Outros assuntos de Interesse.

Pelo vogal Diogo Direito Gonçalves Fagundes, foi apresentado o ponto situação da nova
plataforma web, que se encontra em desenvolvimento.---

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encel'rou 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

,d
Francisco Pereira Rodeiro)

O Vogal da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Diogo Direito Gonçalves
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte oito 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
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João José Ferreira dos Santos Madeira
José Manuel dos Santos Batista

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
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Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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