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INÍCIO: 18,30 HORAS 

ENCERRAMENTO: 21,15  HORAS 
 
No dia doze de Julho de dois mil e dezassete, 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, Ines Branco de Almeida 
Vieira Correia, reuniu a mesma estando presente os restantes membros do 
Executivo: 
 
 
Pedro Manuel Lagareiro Santos, Secretário 
Paula Cristina da Silva Craveiro Frieza, Tesoureira 
António Pereira Rodrigues Ramalho, Vogal 
Telmo Valentim Faria José, Vogal  
 
 
FALTAS: Não se registaram ausencias  
 

Pela senhora Presidente da Junta de Freguesia, Inês Branco de Almeida Vieira 
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. 
 
 
Secretariou a reunião o senhor Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário da 
Junta de Freguesia de Benavente. 
 
 

 
ORDEM DO DIA 
 

 

 ASSUNTO INTERESSADO 

1 Aprovação da ata da reunião 
anterior 

 

 CORRESPONDENCIA   

2 

Envio de notificação de trabalhos de 
manutenção de coletores da fábrica 
Sugal a realizar pela sociedade 
António da Silva – Obras públicas e 
construção civil/ocupação da via 

Câmara Municipal de Benavente   
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 ASSUNTO INTERESSADO 

pública – Estrada perpendicular à EN 
118 – Benavente 
 

3 

Envio de pedido de parecer 
referente à proposta de colocação 
de sinal de trânsito de cargas e 
descargas num lugar de 
estacionamento da Rua Álvaro 
Rodrigues de Azevedo, em 
Benavente  

Câmara Municipal de Benavente   

 CEMITÉRIO    

4 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para 
colocação de pedra mármore no 
coval nº 20 zona R, sito no 
cemitério de Benavente  

Informação nº 57- Secretaria da Junta 
de Freguesia  

5 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para 
concessão por meio de alvará do 
direito ao uso perpétuo do coval nº 
55, sito na zona R do cemitério de 
Benavente  

Informação nº 58 – Secretaria da 
Junta de Freguesia  

6 

Apresentação de pedido solicitando 
passagem de alvará para o coval nº 
155, Zona E, sito no cemitério de 
Benavente  

Informação nº 59 - Secretaria da 
Junta de Freguesia  

 AJUSTE DIRECTO   

7 

Empreitada de 
Reparação/requalificação do Parque 
infantil do Parque 25 de Abril – 
Relatório Final/Adjudicação   

Informação nº 60 – Secretaria da 
Junta de Freguesia  

 
CONTABILIDADE 
  

8 
Saldos Bancários das  Contas da 
Junta de Freguesia  

 Secretaria da Junta de Freguesia  

9 
Resumo Diário de Tesouraria(SC-9) 
Pocal  Secretaria da Junta de Freguesia 
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 ASSUNTO INTERESSADO 

10 Intervenção de Fregueses  

11 Intervenção dos membros do 
Executivo 

 

12 Aprovação de deliberações em          
minuta 

 

 

 
 
 
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  

 
 
 

 
 

 
CORRESPONDENCIA  

 
 

PONTO 2 – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE 
COLETORES DA FABRICA SUGAL A REALIZAR PELA SOCIEDADE ANTONIO 
SILVA – OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL/OCUPAÇÃO DA VIA 
PÚBLICA – ESTRADA PERPENDICULAR À EN 118 EM BENAVENTE   
Entidade: Câmara Municipal de Benavente  
Assunto: Envio de Notificação de trabalhos de manutenção  de coletores da 
fábrica Sugal a realizar pela sociedade António Silva – Obras públicas e construção 
civil/Ocupação da Via pública  - Estrada perpendicular à EN 118 em Benavente 
 
 
Referente ao assunto acima referido enviam a esta Junta  a seguinte notificação : 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Senhora Presidente explicou o ponto. Não se 
registaram intervenções  
.  
 
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento  
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PONTO 3 –ENVIO DE PEDIDO DE PARECER REFERENTE À PROPOSTA DE 
COLOCAÇÃO DE SINAL DE TRANSITO DE CARGAS E DESCARGAS NUM 
LUGAR DE ESTACIONAMENTO DA RUA ÁLVARO RODRIGUES DE AZEVEDO, 
EM BENAVENTE   
Entidade: Câmara Municipal de Benavente  
Assunto: Envio de pedido de parecer referente à proposta  
 

 
 

Referente ao assunto supra referido enviam ofício dirigido à Junta de 

Freguesia que a seguir se descreve: 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Srª Presidente fez a introdução do ponto e 
esclareceu algumas situações. Não se registaram mais intervenções. 
.  
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo deu parecer positivo à informação remetido pala 
Câmara Municipal de Benavente 
 
 
 
 
 
 

 

CEMITÉRIO 
 
 
PONTO 4 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 
AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA MÁRMORE NO COVAL 20 
ZONA R, SITO NO CEMITÉRIO DE BENAVENTE. 
 
Requerente: Maria Manuela Vieira Lopes de Sousa 

Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para colocação de 
pedra mármore no coval nº 20 zona R, sito no Cemitério de Benavente. 
 
 

 
INFORMAÇÃO Nº57 de 28/06/2017 

 
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Benavente de 27/06/2017, 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 nº 20, sito na zona R do Cemitério de Benavente, o mesmo se 
encontra à data concessionado em nome da requerente e dos seus irmãos. (Alvará 
em anexo). 
 

3 – A requerente, através do requerimento supra referenciado, constitui sua 
pretensão, autorização para colocação de pedra mármore no referido coval com o 
seguinte epitáfio: “ Maria Emília Vieira N 28-09-1929 F 6-11-2016. Descansa em 
paz na luz do Senhor e continua a olhar por todos nós como sempre fizeste”. 
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À consideração superior 

 
A Assistente Operacional 

 
 

  
- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa– 

 
 
 

 
 
 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  
.  
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a colocação da pedra 
mármore no referido coval  
 
 
 
PONTO 5 – APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 
AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO 
USO PERPÉTUO DO COVAL 55, SITO NA ZONA R DO CEMITERIO DE 
BENAVENTE. 
 
Requerentes: Palmira de Jesus Honório dos Santos Costa 

Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão 
por meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval 55 zona R, sito no cemitério 
de Benavente. 

 
 

Informação nº58 de 10/07/2017 
 

 
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Benavente de 05/07/2017, na sequência do requerimento 
apresentado pela requerente, relativamente ao assunto supra mencionado, cumpre 
informar: 
 
1 – Compulsados os arquivos existentes nesta Junta de Freguesia, constatou-se 
que o coval 55 zona R, não se encontra à data concessionado. 
 
2 – Os requerentes tem a intenção de concessionar o coval onde foi inumado dia 
17/03/2017 Vitor Manuel Blanco dos Santos Costa, marido da requerente. 
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3 – 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 registarm intervenções  
.  
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a concessão do referido 
coval. 
 
 
 
 
 
 
 
PONTO 6 - APRESENTAÇÃO DE PEDIDO SOLICITANDO PASSAGEM DE 
ALVARÁ PARA O COVAL 155 ZONA E, SITO NO CEMITÉRIO DE BENAVENTE 
 
Requerente: Luis Manuel Silva Lourenço 

Assunto: Pedido de Alvará para o coval 155 zona E 
 

 
Informação nº59  DE 10/07/2017 

 
No seguimento da renumeração e reorganização do Cemitério de Benavente 
e tendo o requerente supra mencionado se apresentado nesta secretaria 
como um dos herdeiros do concessionário, cumpre-me informar o executivo 
do seguinte: 
 

• Não existe em arquivo nesta Junta de Freguesia nenhum documento e 
ou Alvará referente ao coval supramencionado. 
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• Não é possível fazer prova testemunhal, pois esta concessão terá sido 
feita antes do ano de 1906. 

• Não é possível aos serviços desta Junta poder comprovar a 
informação prestada pelos herdeiros vivos, no entanto podemos 
confirmar que estão depositados neste coval os restos mortais de: 
Lucas José Marques falecido em 1904, José Marques Lopes falecido 
antes de 1933, Rosa de Jesus Marques falecida antes de 1933, Emília 
Jesus Marques falecida a 01/11/1945, Gertrudes Perpétua Lourenço 
falecida em 24/01/1996 e Virgínio Lourenço falecido em 31/05/2010, 
respectivamente tio-avô materno, Bisavô materno, avó materna, tia 
materna e pais do requerente. 

• A única prova que existe sobre este coval e que corrobora a 
informação prestada pelo requerente é a gravação existente no coval 
onde se lê “J. Lopes e Família - Lucas 1904”  

 
Face ao exposto solicito autorização para passagem de alvará em nome de 
José Marques Lopes, Bisavô materno do requerente, referente ao coval 
supramencionado e averbando ao mesmo a informação supra mencionada. 
 
À consideração superior 
 

 
A Assistente Operacional 

 

  
- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa – 

 
 
 

 
 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  
.  
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo autorizou por unanimidade a passagem de alvará 
para o coval nº 155, zona E, dada toda a situação exposta. 
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AJUSTE DIRECTO 
 
 

PONTO 7 - EMPREITADA DE “REPARAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO 
DOPARQUE INFANTIL, DO PARQUE 25 DE ABRIL EM BENAVENTE    

Informação N.º 60, de 10/07/2017 
Processo n.º 14/2017 
 

RELATÓRIO FINAL 

(nos termos do artigo 124.º do Código dos Contratos Públicos1 

 

Em 10 de julho de 2017, pelas 10 horas, no edifício da Junta de Freguesia de 

Benavente, reuniu o júri do concurso mencionado em epígrafe, com a composição 

que a seguir se descreve, a fim de proceder à elaboração do Relatório Final, nos 

termos do artigo 124.º: 

 

- Pedro Manuel Lagareiro Sousa dos Santos, que preside, 

- Inês Branco de Almeida Vieira Correia, vogal efetiva, 

- Paula Cristina Craveiro Frieza, vogal efetiva. 

 

1. Do procedimento e da audiência prévia 

Considerando a intenção da Junta de Freguesia de Benavente em proceder à 

Reparação/requalificação do parque infantil, do Parque 25 de Abril, em Benavente, 

                                                 
1 Salvo indicação expressa em contrário, todas os artigos invocados são deste Código, que foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e teve inúmeras alterações, sendo que a última se deu com a publicação do Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, que o republicou.  
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e tendo em conta o volume e natureza dos trabalhos a executar, foi proposto, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 19.º, a execução por Ajuste Direto dos 

trabalhos que constituem a empreitada em referência. 

Após a abertura de propostas verificou-se que se apresentaram a concurso 

duas das cinco empresas convidadas, conforme se descrimina: 

 

i. SCAMPIA – Engenharia, Lda  

ii. GREATFLOWER, Lda 

 

Efetuou-se de seguida a análise das propostas, dando origem ao Relatório 

Preliminar elaborado em 29 de junho de 2017, nos termos daquele Relatório, o júri 

propôs,  

i) a admissão da concorrente. SCAMPIA – Engenharia, Lda e, 

ii) a exclusão da concorrente GREATFLOWER, Lda. porque ”… a proposta da 

concorrente não cumpre todos os requisitos formais por apresentar 

condições que violam aspetos da execução do contrato não submetidos à 

concorrência, conforme ponto 7 do Convite – PRAZO DE EXECUÇÃO” 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 123.º, foi enviado a ambas as 

concorrentes o Relatório aludido, fixando-se-lhes um prazo de cinco dias úteis 

para, querendo, se pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência 

prévia. O prazo assim concedido terminou no dia 7 de julho de 2017. Registou-se 

no dia 03 de julho último, pelas 16:03 horas pronúncia por parte da empresa 

GREATFLOWER, Lda., cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, fazendo 

parte integrante do presente Relatório Final. 

Na referida pronúncia aquela concorrente veio alegar, em síntese, que “A 

GreatFlower assume assim as discrepâncias detetadas no relatório Preliminar 
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relativamente ao prazo de execução dos trabalhos e envia uma errata da proposta 

na qual o prazo de execução dos trabalhos é concordante.” 

Analisada a pronúncia, cumpre esclarecer: 

A empresa concorrente pretende juntar agora a proposta que já havia 

apresentado, a que chama de errata da proposta, na qual o prazo de execução dos 

trabalhos é concordante e fixado em 70 dias. Porém, a entrega de propostas fora 

do prazo estabelecido para o efeito, é perfeitamente inadmissível, nos termos do 

disposto no artigo 146.º, n.º 2, al. a), por remissão do artigo 122º n.º 2 (no caso 

do ajuste direto). Ainda que tal fosse admissível, o prazo de execução de 70 dias 

continua a não respeitar o prazo de execução fixado no ponto 7 do Convite, ou 

seja 90 dias, pelo que, a proposta agora apresentada seria igualmente excluída 

nos termos do artigo 146.º, nº 2, alínea o), com referência ao artigo 70.º, n.º 2, 

al. b).  

 

2. Da decisão do júri quanto à pronúncia em sede de audiência prévia 

Ponderada que foi a pronúncia da concorrente GreatFlower, Lda. ao abrigo do 

direito de audiência prévia, deliberou o júri manter o teor do Relatório Preliminar 

elaborado em 2017.06.29 e, consequentemente, a exclusão da concorrente 

GreatFlower, Lda., nos termos do artigo 146.º, nº 2, alínea o), com referência ao 

artigo 70.º, n.º 2, al. b). 

 

3. Classificação Final / Ordenação das Propostas 

De acordo com o critério de adjudicação e análise efetuada, regista-se de novo o 

valor da proposta que reúne condições para efeitos de adjudicação: 
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Concorrente 
Valor da 

proposta 

SCAMPIA – Engenharia, Lda. 61.974,53€ 

Valores a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

4. Conclusões 

Nos termos do presente Relatório deliberou o Júri manter o teor das conclusões 

do Relatório Preliminar, propondo a adjudicação da proposta apresentada pela 

concorrente SCAMPIA – Engenharia, Lda., pelo valor de € 61.974,53 (sessenta e 

um mil, novecentos e setenta e quatro euros e cinquenta e três cêntimos), a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e pelo prazo de execução de 90 (noventa) 

dias. 

 

Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade.  

 

Nada mais havendo a tratar, pelas 12 horas foram dados por encerrados os 

trabalhos, sendo que o presente Relatório Final, juntamente com os demais 

documentos que compõem o processo de concurso, irão ser remetidos ao órgão 

competente para a decisão de contratar, nos termos do artigo 124.º, nº 3, para os 

efeitos previstos no n.º 4 do mesmo normativo legal. 

O Júri do Concurso 

Pedro Manuel Lagareiro Sousa dos Santos, que preside 

_________________________________________________________________ 

Inês Branco de Almeida Vieira Correia, vogal efetiva 
_____________________________________________________________ 

Paula Cristina Craveiro Frieza, vogal efetiva 

_____________________________________________________________ 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 
.  
 
DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade homologar o relatório final e em face 
do mesmo aprovar as propostas para efeitos de adjudicação constantes no quadro 
da classificação final, com a exclusão da empresa Greatflower, Lda e adjudicar a 
presente empreitada à empresa Scampia – Engenharia, Lda, pelo valor de 
61.974,53 € (sessenta e um mil novecentos e setenta e quatro euros e cinquenta e 
três cêntimos), à qual acrescerá o Iva à taxa legal em vigor e pelo prazo de 
execução de 90 (noventa) dias. 
 
 
 

 
 

CONTABILIDADE 
 
 
 
 

PONTO 8– SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA – 
Secretaria da Junta de Freguesia - 10/07/2017 
 
 
Caixa Geral de Depósitos 
 
Conta n.º 01565910530 – quatro mil cento e sessenta e quatro euros e trinta e 
quatro  centimos  
 
Conta n.º 01565909130 – dois mil novecentos e setenta e quatro euros e 
quarenta e cinco centimos  
Conta n.º 340037390005 – cinco mil oitocentos e vinte e cinco euros e noventa 
e sete centimos  
 
Conta nº 0000095044384 – zero euros;  
 
Conta nº 000095044481 – Zero euros  
 
Conta nº 1005 3305 4087 – Vinte e cinco mil euros  
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Conta nº 1005 5437 4202 – vinte mil euros   
 
 
Num total de cinquenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro euros e setenta 
e seis  centimos, sendo  que cinquenta e quatro mil novecentos e noventa euros e 
trinta e um centimos são de operações orçamentais e dois mil novecentos e 
setenta e quatro euros e quarenta e cinco centimos são de operações de 
tesouraria. 
 
 
 
 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 
 
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento  
 
 
 
PONTO 9 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria 
da Junta de Freguesia de Benavente 
 
Presente o documento em epígrafe referente ao dia sete  de Julho de  dois mil e 
dezassete que acusava os seguintes saldos: 
 
 
EM COFRE: cento e sessenta e tres euros e cinquenta e dois  centimos 
 
CGD: novecentos e dezoito euros e oitenta e nove centimos       
 
CGD OT: zero euros   
 
NOVO BANCO_ 05: tres mil setecentos e quarenta e cinco euros e oito centimos  
 
NOVO BANCO PP_ 84: zero euros   
 
NOVO BANCO_81 Conta CC: Zero euros;  
 
NOVO BANCO _prazo 3426: Zero euros;  
 
NOVO BANCO 3 MESES 10055437 4202: vinte mil euros  
 
CONTA A PRAZO 3 MESES _10053354087: Vinte e cinco mil euros; 
 
TOTAL DE BANCOS: quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e tres euros e 
noventa e sete centimos  
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TOTAL DE DISPONIBILIDADES: quarenta e nove mil oitocentos e vinte e sete 
euros e quarenta e nove centimos  
 
Sendo que quarenta e nove mil oitocentos e vinte e sete euros e quarenta e nove 
centimos  são de operações orçamentais e zero euros de operações não 
orçamentais. 
 
 
 
 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento 
 
 
 
 
PONTO 10 – INTERVENÇÃO DE FREGUESES  
 
Não houveram intervenções  
 
 
 
 
PONTO 11 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO  
 
 
Não houveram intervenções  
 
 
 
 
PONTO 12 - 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 vinte e um horas e quinze minutos, do 
que para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser 
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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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