
JIINTAOT

SANTO
ANTONro*oLlvAls

JuNra oB FnEcueslÀ DE S,tNtct ANr(>Nto nos Orw,r.Is - CcltnmR-l

.\'r'r\. N." 6/2022

Aos quinze dias do rnês de março de dois rnil e vinte e dois, reuniu, pelas 10:30 ltoras, 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 coÍì a presença dos vogais constantes no

Anexo I.-------------

Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta

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

ele apresentados.

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a atan"5l2022, que foi aprovada por unanimidade.-

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

ele apresentados.

Pelo presidente foi proposto um voto de pesar pelo falecimento do presidente da Direção Geral

da Associação Acadérnica de Coimbra, Cesário Silva, o qual foi aprovado por unanimidade. O

voto será transmitido à Direção Geral da Associação Académica.

Pelo presidente foi proposto nrn voto de congratulação pelo centenário, que ocorre no próximo

dia l8 de março, do semanário "Correio de Coimbra". O referido voto será comunicado à

direção do jornal. O voto foi aprovado por unanirnidade. Finalmente, pelo presidente da junta,

foi proposto um voto de congratulação pelo aniversário do Clube Recreativo Montes Claros. O

voto foi aprovado por unanimidade

Em matéria de inforrnações, o presidente referiu que, no passado dia 5 de março de 2022, fez

uma visita ao Bairro da Fonte da Talha, durante a qual foi acompanhado por alguns moradores.

No passado dia 8, o presidente da Junta, o vogal José Baptista e duas técnicas do gabinete de

apoio às freguesias, a chefe de divisão, Engu Nádia Morais, e a arquiteta Catarina, fizeram uma

visita a alguns locais da freguesia que reclamam uma particular atenção, nomeadamente, a

Mainça, a rua Brigadeiro Correia Cardoso, rua António José Teixeira, aLadeira da Santiva e a

rua Alberlo José Pessoa. No passado dia 8 de março, a Junta celebrou o Dia Intemacional da

Mulher mediante uma cerimónia singela, mas significativa, ao qual participou o presidente da

Junta e a vogal Fernanda Pereira. No dia 9 de março, o presidente da Junta, a convite dos

directores, visitou a creche e o pré-escolar da Mondego-Associação de Intervenção Social, que é

uma IPSS com sede na Quinta da Maia. Esta IPSS pretende também instalar num edifício

próximo, um centro de dia e um centro de apoio domiciliário, O presidente da Junta referiu no

passado dia 13 de março, domingo, representou a Junta de Freguesia nas comemorações do 241'
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aniversário da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, credora de todo o apreço e

reconhecimento dos cidadãos. Finalmente, no dia 14 deste mês, a convite dos dirigentes, o

presidente da Junta e o Vogal João Madeira frzeram uma visita ao Centro Hospitalar na

Universidade de Coimbra.-------------

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 281 167 ,36 € no Banco Montepio e,

no Millennium BCP, um saldo disponível de 15 564,86 €.------------

Pelo presidente foi referido que foi recebido na Junta de Freguesia o anteprojecto do parque de

estacionamento da Rua Fernando Assis Pacheco, requerendo a Cãmara Municipal de Coimbra a

análise e eventuais contributos por parte da Junta de Freguesia. Em face do exposto, o

presidente da Junta solicitou ao vogal José Batista o seu parecer, após o que o referido

anteprojeto deverá ser divulgado no website da Junta para recolha do contributo dos cidadãos.---

Pelo presidente foi referido que foi emitido pela ernpresa SEGHISA um conjunto de

recomendações sobre as medidas de autoprotecção do Centro Social Partilha e Saber Dr. Fausto

Correia. Os vogais Fernanda Pereira, José Batista e Cristina Agreira ficaram incumbidos de

apresentar uma solução que dê satisfação às recomendações.-------

O presidente informou que os Srs. Fernando Pimentel, Pedro Ferreira e Domingos Silva vêrn

prestando trabalho na Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais em regime de prestação

de serviço, há mais de cinco anos. O presidente reuniu-se com os referidos trabalhadores,

propondo a possibilidade de entrarem no quadro de pessoal da Junta de Freguesia. Os referidos

trabalhadores mostraram-se receptivos à sugestão. Todavia, para que tal suceda, irnplica a

abeftura de procedimento concursal moroso, até porque requer uma alteração do mapa de

pessoal e a aprovação quer pelo executivo quer pela Assembleia de Freguesia. Dando-se a

circunstância de os referidos três trabalhadores auferirem pelo seu trabalho uma quantia mensal

de 700 euros, que se mantem inalterada há vários anos, o presidente da Junta enquanto a

situação de transferência para o quadro não se verificar, propôs que, a partir do dia I de abril

deste ano, a remuneração de 700 euros mensais seja actualizada para 800 euros. A proposta foi

aprovada por unanimidade, instruindo-se os serviços de tesouraria da Junta de Freguesiapara

levarem este novo valor em conta.-------
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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 Secretário, que a

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

tu laí^ títl C,

Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Femeira Figueiras Faustino Agreira)
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Anexo I

PRESENÇAS RELINIÃO NO 6 I 2022

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

mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois.

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro
o

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira

João José Ferreira dos Santos Madeira
M ul*ú'^

José Manuel dos Santos Baptista
ot,

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira

Diogo Direito Gonçalves Fagundes
}L ,!-+IZ,


