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Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e urn, 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 L------------Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo Presidente da Ju
------- Ponto

I - Leitura e Aprovação

da Ata da reunião anterior

Ponto 2 - Intervenção do Presidente
Ponto 3 - Intervenção dos Vogais-----O Presidente abriu a reunião tendo sido lida Ata nol e aprovada por unanimidade.-----------------Ponto 2 - Intervenção do Presidente

O Presidente informou que em consideração à

necessidade

e urgência da concretização

de

fonnas actualizadas e especializadas de comunicação com os residentes na freguesia e a gestão
das redes sociais, o Vogal Diogo Fagundes, sob orientação do Presidente da Junta, entabulou
negociações com a sociedade por quotas Like a Lot Lda, pessoa colectiva n" 513523600, com
sede na Torre do Arnado, 12

D, Rua João de Roão, 3229 Coimbra, representada pelo sócio

Gerente José Manuel Rosa Marques, com vista á renegociação do contrato de prestação de
serviços na ârea da comunicação que aquela sociedade vem prestando à Junta de Freguesia,
desde há vários anos.--------

Das negociações resultou uma proposta de contratação de serviços, por ajuste direto
simplificado, ao abrigo do artigo l28o do código dos contratos públicos, pelo preço anual de
4800 euros (com exclusão de IVA), a pagar em doze prestações de 400 euros mensais, ficando a
empresa vinculada a prestar os serviços propostos pela Junta de Freguesia, que aquela aceitou

confonne documentos arquivados nos serviços da Junta.---Deliberou, eln consequência, a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais contratar, por
ajuste direto sirnplificado, em regime de contrato de prestação de serviço, pelo prazo de um ano,

com inicio em 1 de novembro de2021e termo ern 31 de outubro de2022, a sociedade Like a

Lote Lda, representada pelo seu sócio gerente José Manuel Rosa Marques pelo preço de 400

ellros rnensais, sem IVA, com a vista á prestação de serviços na area

da

comunicaçãolDigitalização, conforme documento arquivado nos serviços da Junta de Freguesia.
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O Vogal Diogo Fagundes fica incumbido de exercer directamente o controlo das obrigações
contratuais por pafte da sociedade contratada, em estreita ligação ao Presidente da Junta de
Freguesia. Desta liberação será dado conhecimento á sociedade em causa.---

Pelo Presidente da Junta

foi o executivo informado, qlle no passado dia 27 de outubro,

lugar uma reunião na Sede conl o CLUVE
vista à preparação da

6n

teve

- Clube de Veteranos de Atletislno de Coimbra com

corrida de Santo António dos Olivais marcada para dia 21 de novembro

das 9:30 às 13h00, no Vale das Flores, cuja prirneira edição remonta ao mandato de201312017
e cuja 6" edição conta no plano de actividades para o ano de 2021.--------

O executivo, por proposta do Presidente da Junta, deliberou manter a realização da prova e
manter os apoios solicitados, nomeadamente, uma contrapartida financeira de 1200 euros e o
pagan'Ìento de seguro da prova, com valor a determinar

O Vogal Carlos

a direcção do CLUVE a
da responsabilidade da Junta, confonne

Guimarães ficou encarregado de articular corn

logística, nomeadamente, assegurar

a

execução

documentação que lhe foi entregue, em colaboração com o Vogal Tesoureiro, Ricardo Cândido
e funcionário Paulo Alexandre Correia.-----

Por sua vez o vogal Diogo Fagurrdes, assegurará a publicitação do programa no Site e redes
sociais da junta.----

Pelo Semanário Campeão das Províncias, foi proposta à Junta de Freguesia a publicação em
duas páginas da revista'Guia das Freguesias do Concelho de Coimbra', com saída previstapra

o corrente mês de novembro, contra o recebimento da quantia de 650 € acrescido do

IVA âtaxa

em vigor a divulgação da cornposição do Execr"rtivo e da Assembleia de Freguesia e de aspectos
essenciais da Freguesia

Atendendo à relevância dos benefícios para a freguesia decorrentes da publicação, o executivo

da Junta de Freguesia deliberou aceitar a proposta, autorizando o pagamento da referida
quantia.-----

O

Presiderrte da Junta infonnou que

foi

recebida na Junta de Freguesia uma proposta de

renovação do contrato de prestação de serviços de contabilidade, da Sociedade Manuel Valente
e Azevedo Santo Lda, que ven'l prestando na sua colaboração à Junta de Freguesia desde março

de 2000. Foi deliberado que o Presidente da Junta e o Tesoureiro Ricardo Cândido ficam
mandatados para renegociarem as condições de continuidade, ou não dos serviços prestados ao

nível da contabi I idade.-----------2
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A

pedido do Serviço de Apoio da Assembleia Municipal de Coirnbra foram entregues ao

Presidente da Junta, ao Tesoureiro

e ao Secretário fichas de identificação de Deputado

Municipal para serem preenchidas e devolvidas com os documentos nela solicitados.-------------Pelo Vogal Tesoureiro

foi informado que o saldo disponível

neste momento e de 223 07 5, 57 e

no Montepio, acrescendo 9185,55 €, no Millennium BCP.-

Pela Vogal Secretário Cristina Agreira foram prestadas todas as informações relativas ao
mercado de Natal
Sobre o Aniversário da Junta de Santo António dos Olivais, o Presidente sugeriu que a Vogal

Maria Fernanda Pereira e

o

Secretário Cristina Agreira estabelecessem contacto com a

Associação olhar 21 e a APPCDM, com vista a estabelece-se um conjunto de iniciativas dentro

do quadro do aniversário, considerando que, serrdo previsível a manutenção do estado

de

pandemia, não são recomendáveis incitativas de maior alcance.-----

------- Ponto 3 - Intervenção dos Vogais-----Pelo Vogal Tesoureiro Ricardo Cândido foi apresentada uma minuta a ser utilizada como
modelo de informação interna tendente a futuras proposta de adjudicação nos termos do artigo

128'do código dos contratos públicos-Ajuste Direto Regime Sirnplificado

Todavia em matéria de iluminações de natal, dada a pressão dos prazos
conternplar a hipótese de ajuste direto. Considerou

foi

deliberado

o executivo proceder à abertura de um

procedimento concursal, tendente ao aluguer de material decorativo de iluminação alusivo

às

festividades de Natal e Firn de Ano 2021, em detenninadas zonas da freguesia, nomeadamente:

Igreja de Santo António dos Olivais, Edifício da Junta de Freguesia; entrada do Largo dos

Olivais; Rua Capitão Luís Gonzaga; Mosteiro de Celas; Avenida Calouste Gulbenkian,
Hospitais da Universidade de Coirnbra, Bairro Norton de Matos, Tovim e Quinta da Portela.----Este procedimento destina-se a complementar as iniciativas previstas para esta época festiva,

fundamentando-se na premissa de proporcionar um ambiente agradável

visitantes da cidade

e valorizar o comércio local, nesta

à população e

época festiva.

O preço

aos

base do

procedimento fixado no caderno de encargos, ie., o valor máximo que a entidade adjudicante se

dispõe a pagar por todas as prestações que constituem o objeto do contrato é de 13.000,00 €
(treze mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. Perante o exposto, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou:--

-)
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-

Face à estimativa do valor do contrato, a abeftura de um procedimento de ajuste direto, nos

termos do disposto nos aftigos 20.o, n.o 1, alínea d),

e

112.o, n.o

2 do Código dos Contratos

Públicos

- Aprovar as peças do procedirnento em anexo, de acordo collì o aft.o 40.o do CCP: caderno
encargos (aft.o 42.o do CCP) e convite (ar1."

-

1

de

l5.o do CCP).-------

Aprovar a entidade convidada e demais propostas constantes da informação interna

de

abeftura do procedimento concursal submetida ao executivo da Junta de Freguesia

Nada mais havendo a Íratar, o Presidente encerrou a reunião pelas 13:35horas, 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

tú

(t/ /

c

osé Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faustino Agreira)
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos três dias do
mês de novembro do ano dois

mil

e

vinte e um.

Nome

Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro
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Maria Fernanda Anastácio Pereira
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João José Feneira dos Santos Madeira

Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães
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Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido
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Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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