ACTA N.º 05/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE

INÍCIO: 18,30 HORAS
ENCERRAMENTO: 19.30 HORAS
No dia oito de Março de dois mil e dezasseis, na sala de reuniões do edifício da
Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas dezoito horas e trinta
minutos a senhora Presidente da Junta de Freguesia Inês Branco de Almeida
Correia, reuniu a mesma estando presente os restantes membros do Executivo:
Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário
Paula Cristina da Silva Craveiro Frieza, Tesoureira
António Pereira Rodrigues Ramalho, Vogal
Telmo Valentim Faria José, Vogal
FALTAS: Não se registaram ausências.
Pela senhora Presidente da Junta de Freguesia, Inês Branco de Almeida Correia, foi
declarada aberta a reunião pelas dezoito horas e trinta minutos, com a seguinte
ordem do dia, antecipadamente remetida a todos os membros, nos termos do
artigo décimo oitavo do Código do Procedimento Administrativo.
ORDEM DO DIA

ASSUNTO
1

Aprovação
anterior

da

ata

da

INTERESSADO
reunião

EXPEDIENTE

2

Apresentação de proposta para as
férias da Páscoa da Junta de
Freguesia de Benavente

Associação de Jovens de Benavente

CEMITÉRIO

3

Apresentação
de
requerimento
solicitando
autorização
para
concessão por meio de alvará do
direito ao uso perpétuo do coval nº
323, sito cemitério novo de
Benavente

08 de Março de 2016

Secretaria de Junta de Freguesia –
Informação nº 19
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ASSUNTO

INTERESSADO

AJUSTE DIRECTO
Aquisição de prestação de serviços
– Música eletrónica-

4

Secretaria da Junta de Freguesia –
Informação nº 20

CONTABILIDADE
5

Saldos Bancários das
Junta de Freguesia

6

Balancete

Secretaria da Junta de Freguesia

7

Discussão e eventual aprovação
da 3ª alteração orçamental do ano
financeiro de 2016

Tesoureira da Junta de Freguesia -.
Informação nº 21

8

Discussão e eventual aprovação
da 3ª alteração orçamental ao
GOP – Grandes Opções do Plano
do ano financeiro de 2016

Tesoureira da Junta de Freguesia –
Informação nº 22

9

Intervenção de Fregueses

10

Intervenção
Executivo

11

Aprovação
minuta

dos
de

Contas da

membros

do

deliberações

em

Secretaria da Junta de Freguesia

Encerramento da reunião

Secretariou a reunião o senhor Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário
da Junta de Freguesia de Benavente.

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR
Após a confirmação de que todos os membros da Junta de Freguesia tinham
tomado conhecimento do conteúdo da acta da reunião anterior, oportunamente
distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração
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EXPEDIENTE

PONTO 2 – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA AS FÉRIAS DA PÁSCOA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE
Entidade : Associação de Jovens de Benavente
Assunto: Apresentação de proposta para as férias da Páscoa da Junta de
Freguesia de Benavente

Referente ao assunto supra referido enviam mail ao Executivo da Junta, que a
seguir se descreve:
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Presidente fez a introdução do ponto. Não se
registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a proposta para a animação nas férias da
Páscoa por Unanimidade.

CEMITÉRIO

PONTO
3
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
SOLICITANDO
AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO
USO PERPÉTUO DO COVAL 323, SITO NO CEMITÉRIO NOVO DE
BENAVENTE.
Requerente: Luis Manuel Almeida Batista
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão
por meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval 323, sito no cemitério Novo
de Benavente.
Informação nº19 de 03/03/2016

Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de
Freguesia de Benavente de 01/03/2016, na sequência de requerimento
apresentado pelo requerente, relativamente ao assunto supra mencionado, cumpre
informar:
1 – Compulsados os arquivos existentes nesta Junta de Freguesia, constatou-se
que o coval 323, sito no cemitério Novo de Benavente, não se encontra à data
concessionado.
2 – O requerente tem a intenção de concessionar coval onde foi inumado dia
30/03/2013 a sua mãe Celeste Jesus Almeida.
3 – Em virtude do requerente ser um dos herdeiros anexou ao requerimento
declarações dos restantes herdeiros a prescindir do usufruto à concessão perpétua
08 de Março de 2016
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do coval em causa. O requerente assume toda a responsabilidade relativamente a
qualquer questão que posteriormente possa surgir.
4 - O requerente, através do requerimento supra referenciado, constitui sua
pretensão, autorização para concessão perpétua do referido coval.
À consideração superior
A Assistente Operacional

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa –

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou por Unanimidade autorizar a concessão do
referido coval.

AJUSTE DIRECTO

PONTO 4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – REALIZAÇÃO DE EVENTO DE
MÚSICA ELECTRÓNICA, A REALIZAR NO DIA 23 DE JULHO DE 2016 –
Secretaria da Junta de Freguesia

INFORMAÇÃO Nº 20, DE 04/03/2016
Processo n.º 4/2016, de 4/3
-

Escolha e autorização do procedimento
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-

Nomeação do júri do concurso
Definição do recurso à negociação
Aprovação das peças do procedimento

Para prossecução das atribuições cometidas a este Serviço, foi solicitado
pela Senhora Presidente, Inês Branco de Almeida Vieira Correia, que se iniciasse
um processo com vista à aquisição dos serviços referidos em epígrafe.
Nestas circunstâncias, prevendo-se que o valor do referido serviço seja superior
a 5.000 € e inferior a 10.000€, submete-se à consideração do restante executivo a
presente proposta que visa o seguinte:
1. Escolha e autorização do procedimento prévio e da despesa:
1.1. Da conjugação das disposições constantes da alínea a) do n.º 1 do art.º 18º
do D.L. n.º 197/99, com a alínea f) do art. 14º do D.L. n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro, bem como, da alínea c) do n.º 1 do art.º 2º, do n.º 1 do art.º 36 e
art.º 38, todos do CCP, anexo do D.L. n.º 18/2008, de 29 de Janeiro compete à
Sra. Presidente da Junta de Freguesia, escolher o procedimento e autorizar a
despesa.
1.2. Quando o valor dos bens e ou serviços a adquirir se estima inferior a
75.000,00€, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia deverá optar pelo
procedimento de “Ajuste Directo”, considerando o preceituado na alínea a) do
n.º 1 do art.º 20º do CCP, devendo para o efeito, definir-se também se o
convite para apresentação de proposta deve ser enviado apenas a um ou a
mais concorrentes;
1.3. Para o efeito sugere-se a adoção do procedimento de ajuste direto, em
função de critérios materiais, nos termos previstos nos artigos 24º a 27º do
CCP, em conformidade com o art.º 24º, n.º 1 alínea e) (por motivos técnicos ou
artísticos, apenas existe um prestador de serviços ou fornecedor).
Neste seguimento, sugere-se o envio do convite à entidade:
- SONIKA DREAMS Associação, com sede em Sintra
Que por se tratar de uma empresa, no que consta a este tipo de evento, uma
das mais conceituadas a nível nacional, e ainda por ter em cartaz artistas de
craveira nacional pretendidos para um evento projetado para ser um marco na
região de Santarém, voltado para todo o país, com intuito de colocar a freguesia
de Benavente no mapa dos espetáculos de música eletrónica. E é nesse âmbito,
que se convida esta empresa com um cartaz específico em termos artísticos por
serem únicos, com o objetivo de encher o evento “Benasvilla Sunset Party”, e
promover a região.
08 de Março de 2016
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2. Nomeação do júri do concurso.
2.1. De acordo com o que dispõe o n.º 1 do art.º 67º, do CCP, caso se opte pelo
“Ajuste Directo” com convite a mais que uma entidade, torna-se ainda
necessário a designação de um júri do concurso que conduzirá todo o
procedimento excepto se verifique apenas a apresentação de uma única
proposta.
Para o efeito e caso se opte pelo envio de convite a vários fornecedores em
simultâneo, sugere-se à Sra. Presidente a seguinte constituição:

Presidente: Inês Branco de Almeida Vieira Correia – Presidente;
Vogal: Pedro Manuel Lagareiro Sousa dos Santos – Secretário;
Vogal: António Pereira Rodrigues Ramalho – Membro do Executivo
Vogal suplente: Maria Augusta Ribeiro Martins Pedrosa – Assistente Técnica;
Vogal suplente: Ana Maria Ventura Brardo – Assistente Técnica.
3. Opção de negociação.
3.1. A conjugação do art.º 112º com a alínea a) do nº2 do art.º 115º do CCP,
prevê ainda que caso se opte pelo “Ajuste Directo” com consulta a vários
fornecedores em simultâneo, que se defina o eventual recurso à negociação das
propostas a apresentar e a definição de quais os aspectos da execução do
contrato a celebrar que a entidade adjudicante não está disposta a negociar.
Para o efeito e relativamente ao procedimento proposto sugere-se:
A ausência de negociação tendo em conta que o objecto da eventual
adjudicação está perfeitamente definido não se justificando a negociação de
qualquer dos atributos a propor.
4. Contrato.
4.1. Tendo em observância que o valor contratual não exceda os 10.000€, e nos
termos do artigo 95º n.º 1 do CCP, será dispensada a redução do contrato por
escrito.

5. Aprovação das peças do procedimento.
4.1. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 40º do CCP, o “Ajuste Directo”
impõe o envio, ao concorrente ou concorrentes, de convite e caderno de encargos,
bem como, a aprovação das referidas peças procedimentais nos termos do n.º 2
do mesmo artigo, sendo que para o efeito se anexam à presente informação.
À consideração da Sra. Presidente.
Benavente, 04 de Março de 2016.
Secretaria da Junta de Freguesia de Benavente
08 de Março de 2016
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Ana Brardo
Assistente Técnica
Apoio Administrativo ao CCP

Anexo: Informação de Cabimento, Convite e Caderno de encargos.

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente leu todo o documento. Todos os
membros do executivo foram colocando questões e falando sobre o evento e aquilo
que acarreta.

DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou por Unanimidade autorizar o procedimento
para a aquisição do referido serviço.

CONTABILIDADE

PONTO 5 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA –
Secretaria da Junta de Freguesia –04/03/2016

Depósitos à Ordem:
Caixa Geral de Depósitos
Conta n.º 01565910530 – trinta e dois mil quinhentos e catorze euros e
sessenta e cinco cêntimos
Conta n.º 01565909130 – dois mil cento e vinte euros e vinte e oito cêntimos
Novo Banco
08 de Março de 2016
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Conta n.º 340037390005 – dezoito mil cento e sessenta e um euros e vinte e
dois cêntimos
Conta nº 0000095044384 – zero euros
Conta nº 000095044481 – zero euros
Conta nº 1005 0306 1590 –

cinco mil euros

Conta nº 1004 9810 9740 - vinte e cinco mil euros

Num total de oitenta e dois mil setecentos e noventa e seis euros e quinze
cêntimos, sendo que dois mil cento e vinte euros e vinte e oito cêntimos são de
operações de Tesouraria e oitenta mil seiscentos e setenta e cinco euros e oitenta
e sete cêntimos são de operações orçamentais.

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.

PONTO 6 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria
da Junta de Freguesia de Benavente
Presente o documento em epígrafe referente aos três dias do mês de Março de
dois mil e dezasseis que acusava os seguintes saldos:

EM COFRE: cento e catorze euros e quarenta e cinco cêntimos
CGD: trinta e dois mil seiscentos e oito euros e treze cêntimos
CGD OT: dois mil cento e vinte euros e vinte e oito cêntimos
NOVO BANCO_ 05: dezoito mil cento e doze euros e setenta e cinco cêntimos
NOVO BANCO PP_ 84: zero euros
08 de Março de 2016
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NOVO BANCO_ PRAZO : zero euros
NOVO BANCO_ 27 CONTA RENDIMENTO : zero euros
NOVO BANCO 100498109 740 _PRAZO: Vinte e cinco mil euros
NOVO BANCO _ PRAZO 1590: Cinco mil euros
TOTAL DE BANCOS: oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e um euros e
dezasseis cêntimos
TOTAL DE DISPONIBILIDADES: oitenta e dois mil novecentos e cinquenta e
cinco euros e sessenta e um cêntimo.
Sendo que setenta e nove mil quatrocentos e vinte e um euros e sessenta e cinco
cêntimos são de
operações orçamentais e três mil quinhentos e trinta e três
euros e noventa e seis cêntimos são de operações não orçamentais.

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.

PONTO 7 - DISCUSSÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL DO ANO FINANCEIRO 2016 – Tesoureira da Junta de Freguesia
Informação nº 21, de 2016/03/04

Proposta da 3ª Alteração Orçamental, apresentada pala Sra. Tesoureira que
movimenta verbas no montante de 3.800,00€ (três mil e oitocentos euros).
DESPESA
Para reforço das rubricas
02 - Aquisição de bens e serviços
02.02 - Aquisição de serviços
08 de Março de 2016
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02.02.08 - Locação de outros bens – quinhentos euros;
02.02.25 - Outros serviços
02.02.25.01 - Serviços de Cultura, Desporto e Tempos Livres – dois mil e trezentos
euros;
07 - Aquisição de bens de capital
07.01 – Investimentos
07.01.03 – Edifícios
07.01.03.03 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária – mil euros.

Com a diminuição das rubricas
02 - Aquisição de bens e serviços
02.02 - Aquisição de serviços
02.02.03 - Conservação de bens
02.02.03.01 - Equipamentos e viaturas da Junta – dois mil e oitocentos euros;
08 - Transferências de capital
08.07 - Instituições sem fins lucrativos
08.07.01 - Instituições sem fins lucrativos
08.07.01.03 – Outros – mil euros.

Benavente, 04 de março de 2016

A Tesoureira da Junta de Freguesia
- Paula Cristina Craveiro Frieza -

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Tesoureira fez a explicação do ponto.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por Unanimidade a 3ª alteração orçamental
do ano financeiro 2016
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PONTO 8 - DISCUSSÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO AO
GOP – GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO ANO FINANCEIRO DE 2016 –
Tesoureira da Junta de Freguesia
Informação nº 22, de 2016/03/04
3ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACÇÕES MAIS RELEVANTES
PPA
Para diminuição da acção:
2015/03.02 – 02.02.03.01 – Polidesportivos – Conservação e reparação dos
Polidesportivos – duzentos euros;
2016/07.01 – 08.07.01.03 – Colectividades, Associações e comissões de Festas –
apoio ao movimento associativo da freguesia – mil euros;
2015/14.06 – 02.02.03.01 – Cemitérios – Conservação e Manutenção nos
Cemitérios da Freguesia – cem euros;
2015/15.01 – 02.02.03.01 – Mercado Municipal – Conservação e reparação
equipamento existente mercado municipal – cem euros;
2015/23.01 – 02.02.03.01 -Parque Automóvel – Conservação dos veículos
automóveis – duzentos e cinquenta euros;
2015/23.02 – 02.02.03.01 - Parque Automóvel – Conservação do trator, atrelado e
veículos motorizados – setecentos euros;
2015/28.02 – 02.02.03.01 - Edifício da Junta – Conservação – cem euros.
Para reforço da acção:
2015/24.01 – 02.02.08 – Iluminação de Natal – Iluminação de Natal nas ruas da
Freguesia – duzentos e trinta euros.

3ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO
PPI
Para reforço da acção:
2016/15.02 – Mercado Municipal – Grandes beneficiações no mercado municipal –
mil euros.

Benavente, 04 de março de 2016
Tesoureira da Junta de Freguesia
- Paula Cristina Craveiro Frieza08 de Março de 2016
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Tesoureira fez a explicação do ponto.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por Unanimidade a 3ª alteração às GOP –
grandes opções do plano do ano financeiro de 2016

PONTO 9 – INTERVENÇÃO DE FREGUESES

Não houveram intervenções

PONTO 10 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
A Sra. Presidente pediu a palavra para informar que recebeu um contacto do
Centro de Bem Estar Social Padre Tobias devido à Rede Local de Intervenção
Social, que tem que ver com um atendimento de proximidade no atendimento e
acompanhamento social. O Centro de Bem Estar Social Padre Tobias foi a única
instituíção do município que apresentou uma candidatura ao Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego, tendo a mesma sido aprovada.
Continuou a intervenção, para dizer que este projecto pretende assegurar o
atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social.
Mais disse que a importância deste serviço é que esteja presente em todas as
freguesias do município. Nesse sentido a Junta foi contactada para a assinatura de
um protocolo, de forma a que se possa arranjar um espaço para realizar o
atendimento de proximidade.
Informou também sobre as datas e horas dos atendimentos, mas disse apenas que
isto era para conhecimento para já uma vez que terá de levar o protocolo a
reunião.
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PONTO 11 - APROVAÇÃO DA MINUTA
Para efeitos imediatos, foi deliberado aprovar as deliberações desta minuta nos
termos do n.º 3 do artigo 57º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Por mais nada ter sido tratado a senhora Presidente da Junta de Freguesia de
Benavente, deu por encerrada a reunião, às dezanove horas e trinta minutos, do
que para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser
assinada. No que respeita a deliberações foi a mesma aprovada por minuta, para
efeitos imediatos, nos termos do nº 3 do artigo 57º do anexo à Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro.
E eu, Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia, a
subscrevo e também assino.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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