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Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, rzuniu 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 - Proposta de delegação de competências

Ponto 5 - Outros assuntos de interesse, nomeadamenteo grandes opções do plano e

orçamento para o ano de 2022 e aquisição de telemóveis e fardas para os funcionários da

Higiene e Ambiente.

O Presidente abriu a reunião, tendo sido lida a ata no3 e aprovada por unanimidade.----------------

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

ele apresentados.

Em matéria do programa de aniversário dos 167 anos de existência como Junta de Freguesia, foi

deliberado adquirir ulna arca frigorífica para dela ser feito um donativo à Associação Olhar 21,

com sede ern Chão do Bispo, pelo fato de a referida Associação ter reportado à Junta a

necessidade de a ter com vista à vida diária dos utentes de Associaçãc.-----------

Pelo Presidente foi referido, que, à data de hoje, existe um saldo disponível de222141,88 € no

Banco Montepio e no Millennium BCP um saldo disponível de 9 662.24 €.------------

Pelo Presidente foi referido, que, há necessidade de implementar ra Junta de Freguesia um

serviço de Plataforma ern Cloud para manuseamento dos serviços aplicacionais por Frecloud -
Gestão de Vencimentos. Foi recebida uma proposta da GlobalSoft - Cloud Bussiness And

Software Consulting nesse sentido, no valor de 20€ + IVA por mês pelo prazo de 36 prestações

rnensais. Todavia, em face das disposições legais em vigor, nomeadamente os códigos dos

contratos Públicos, a Junta de Freguesia delibera aceitar fazer um contrato de prestação de

serviços em Cloud - FreCloud com a empresa GlobalSoft pelo prazo de um ano, com inicio a 1

de janeiro de 2022 e tenno ern 31 de dezembro do mesmo ano, pelo preço de 20 € por mês,
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acrescido de 23%o a título de IVA. A deliberação será comunicada à referida empresa para

reformulação da proposta.-------------

O Presidente da Junta, mediante proposta dos serviços, informou que há necessidade de

proceder a uma alteração orçamental permutativa sem qualquer impacto no valor total do

orçamento, consistindo apenas numa alteração de dotações orçamentais em algumas rubricas de

forma a satisfazer necessidades prementes da Junta de Freguesia e sua consequente execução

orçamental. A proposta de alteração noll202l foi aprovada por unanimidade.--------

No que diz respeito à limpeza dos espaços da Junta de Freguesia, Sede da Junta, Centro Social

Dr. Fausto Coneia e o edifício aonde funciona o Posto dos CTT, e considerando que há

manifestas insuficiências em matéria de asseio e limpeza do referido espaço, foi deliberado

mandatar o Presidente da Junta para prescindir dos serviços da Sociedade Biolimpe, Higiene e

Sanidade Lda, com sede na Rua Casal dos Vagares, no37, Alto de S. João em Coimbra e arranjar

uma alternativa. O mesmo se diga quanto aos serviços prestados pela empresa Elis.

Foi deliberado aceitar, pelo valor de 250 €, (IVA incluído), os serviços de colocação de

microfones e colunas de som pela Associação Cultural e Recreativa de Coirnbra por ocasião da

6u Corrida Santo António dos Olivais.-----

Em matéria de consultadoria de contabilidade e fiscalidade foi deliberado aceitar a proposta, em

regime de contrato de prestação de servigos, de 150 € mensais, mais IVA à taxa de23%o,pela

sociedade Manuel Valente e Azevedo Santos Lda, que a qual vem prestando serviço de

contabilidade a esta Junta de Freguesia.--

Ponto 3 - Informação dos Vogais------

Pelo Vogal Diogo Fagundes foram prestados esclarecimentos em matéria de aquisição de

equipamentos de comunicação e do Plano de acção para2022.-

Pela Vogal Fernanda Pereira foi referido que é Presidente da ANA JOVEM - Associação

Nacional de Apoio a Jovens, com Sede na Rua Antero de Quental, no7 em Coimbra, ou seja com

Sede Na União de Freguesias de Coimbra, integrando a referida Associação ANA JOVEM a

Comissão Social de Freguesia de Santo António dos Olivais. A Vogal Fernanda Pereira colocou

a questão de saber se há alguma incompatibilidade entre o exercício do cargo de Presidente da

Associação ANA JOVEM e o exercício do cargo de Vogal da Junta de Freguesia com o Pelouro

da Ação Social. Os restantes elementos do executivo prenunciaram-se pela existência de não
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incornpatibilidade dos dois cargos, sendo, todavia, sugerido que, em caso de deliberação que

envolva a associação ANA JOVEM, se abstenha na votação.------------

Ponto 4 - Proposta de delegação de competências

Sob proposta do Presidente, a Junta de Freguesia deliberou delegar no Presidente da Junta, com

a possibilidade de este subdelegar em qualquer um dos Vogais, as competências previstas nas

alíneas i, k, m, s, t, u, x,y,z, bb, dd, ee, ff, hh, ii, jj, kk, mm, nn, pp, gQ, rr, vv, do nol do artigo

16o da Lein'7512013 de 12 de Setembro, nos termos do disposto no artigo l7o desta Lei

Nos termos do disposto no artigo 18o da referida \ei7512013, a Junta de Freguesia deliberou

delegar no respetivo Presidente a autorização para a rcalizaçáo de despesas ate ao montante de

20 000€.----

A Junta de Freguesia deliberou ainda, autorizar o Presidente da Junta a ordenar o pagamento das

despesas orçamentadas até ao valor de 20 000€, após parecer do Vogal Tesoureiro, sem prejuízo

do teor da deliberação tomada no dia 2011012021, em matéria de assinatura de cheques de

pagamento.-

Ponto 5 - Outros assuntos de interesseo nomeadamente, grandes opções do plano e

orçamento para o ano de 2022 e aquisição de telemóveis e fardas para os funcionários da

Higiene e Ambiente.

Pelo Presidente foi prestada inforrnação sobre a aquisição de fardas para os funcionários da

Higiene e Cemitério, cujo custo se eleva a3596,40€ (corn IVA incluído). Trata-se de um preço

muito inferior ao orçamento inicialmente recebido na Junta de Freguesia

Ern face do exposto foi deliberado por unanimidade proceder à encomenda, pelo preço de

3596,40 € (com IVA incluíd o), de 24 fardas completas à sociedade MAXIFARDAS - Vestuário

Para Trabalho Lda, com Sede na Rua Virgílio Comeia, lote 8, Loja 7 em Coirnbra, de acordo

com o orçamento recebido em 911112021. Acordando-se em pagar 70oÁ do preço na altura da

encomenda e os restantes 30oÁ no momento do recebimento das fardas. A aquisição justifica-se

pela necessidade urgente de dotar os funcionários desta Junta com equipamento que lhes dêem

garantias de conforlo e segurança no trabalho.

O Presidente da Junta sugeriu que os vogais da Junta apresentassem sugestões, no âmbito dos

respectivos Pelouros, até ao dia20 de novembro de2021 , por forma a preparar-se o Plano de

Atividades e o Orçamento para o ano de 2022. O Vogal Tesoureiro Ricardo Cândido prestou

informações complementares.--------
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Quanto aos equipamentos de comunicação, o Presidente da Junta informou que para jâ, foram

atribuídos telemóveis aos Vogais Fernanda Pereira, Cristina Agreira, Diogo Fagundes,

telemóveis, esses que transitaram do executivo anterior. Dando-se a circunstância de os

restantes dois estarem inoperacionais, deliberou a Junta de Freguesia adquirir dois telemóveis

novos, destinando-se um ao Presidente e outro ao vogal João Madeira, com um teto máximo de

220 € + IVA (valor unitário por equiparnento).

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião pelas 15:00 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

úu tt LLcc att
(José Francisco Pereira

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

í

,2.(1 4ì-fr1-,-f---srl
(Cristina Isabel Ferreira Figueiras Faustino Agreira)
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Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos nove dias do

mês de novembro do ano dois mil e vinte e um.

Nome Assinatura

José Francisco Pereira Rodeiro
í-. ( ),r{ í4o,rrr',u, (/"U íLtlA

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

-

ÃXt. ka, h*r"n\r 
'júólb"u

Maria Fernanda Anastácio Pereira
FQorrì.r Ç*ì-*.0- í\...ïrÍ, ^, 

\/. io ?"r-
João José Ferreira dos Santos Madeira /,*/=rL,&/u4y'*t w
Carlos Manuel Carvalho de Mesquita Guimarães

/"Á
,

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira

Diogo Direito Gonçalves Fagundes
l/n*o tZ*,lo /zn&*, Y^, Ju




