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INÍCIO: 18,30 HORAS 

ENCERRAMENTO: 20,00 HORAS 
 
No dia dezassete de Setembro de dois mil e dezanove, na sala de reuniões do edifício 
da Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas dezoito horas e trinta 
minutos o  Senhor  Secretário da Junta de Freguesia,  Pedro Manuel Lagareiro dos 
Santos, em substituição da senhora Presidente Inês Correia,  reuniu a mesma 
estando presente os restantes membros do Executivo: 
 
Paula Cristina da Silva Craveiro Frieza, Tesoureira 
Anabela Gomes Lopes, Vogal 
 
 
AUSENCIAS: Verificaram-se as ausências da Senhora Presidente Inês Correia, bem 
como do Vogal Bruno Manuel Soares Nepomuceno. 
  

Pela senhor Secretário da Junta de Freguesia, Pedro Manuel Lagareiro dos Santos 
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 INTERESSADO 

1 
Aprovação da ata nº 18, da reunião 
de 03/09/2019 
 

 

 EXPEDIENTE  

2 

Envio para conhecimento e devidos 
efeitos de relatório de inspeção 
periódica de balizas 
 

Câmara Municipal de Benavente  

3 

Envio de pedido de emissão de 
parecer sobre proposta de alteração 
de sinalização de trânsito na Estrada  
dos Cachimbos, sito na Coutada 
Velha, na Freguesia de Benavente 

Câmara Municipal de Benavente 

 CEMITÉRIO   
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  ASSUNTO INTERESSADO 

4 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para 
colocação de pedra mármore no 
coval nº 54, zona A, sito no 
cemitério de Benavente  
 

Informação nº 63 – Secretaria da Junta 
de Freguesia 

 
CONCURSO PÚBLICO – CENTRAL 
DE COMPRAS ELECTRÓNICAS DA 
CIMLT 

 

5 
 

Concurso público para aquisição de 
fornecimento de energia elétrica e 
gás natural – Central de compras 
eletrónica  

Informação nº 64 – Secretaria da Junta 
de Freguesia  

 
 
CONTABILIDADE 
 

 

6 
Saldos Bancários das  Contas da 
Junta de Freguesia  
 

 Secretaria da Junta de Freguesia  

7 
Resumo Diário de Tesouraria(SC-9) 
Pocal 
 

 Secretaria da Junta de Freguesia 

8 
Intervenção dos membros do 
Executivo 
 

 

9 
Aprovação de deliberações em 
minuta 
 

 

 Encerramento da Reunião   

 
 
 
Secretariou a reunião a senhora Paula Cristina Craveiro Frieza, Tesoureira  da Junta 
de Freguesia de Benavente  
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PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº 18 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 
03/09/2019  
 

 

Após a confirmação de que todos os membros da Junta de Freguesia tinham tomado 

conhecimento do conteúdo da acta da reunião anterior, nº 18, datada de 

03/09/2019,oportunamente distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração. 

 
 

 
EXPEDIENTE 

 
 

PONTO 2 –  ENVIO PARA CONHECIMENTO E DEVIDOS EFEITOS DE 

RELATÓRIO DE INSPECÇÃO PERIÓDICA DE BALIZAS 

Entidade: Câmara Municipal de Benavente 

Assunto: Envio para conhecimento e devidos efeitos de relatório de inspeção 

periódica de balizas 

Entidade: Câmara Municipal de Benavente 

 

 
 

Em referência ao assunto supra referido  enviou a  Câmara Municipal de Benavente 

ofício dirigido à da Junta de Freguesia,  que a seguir se transcreve:  
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: O Senhor Secretário apresentou o ponto ao 
executivo.  
 
 
DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade remeter cópia do relatório aos 
serviços operacionais para averiguação e reparação da anomalia.  
 
 
PONTO 3 –  ENVIO DE PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER SOBRE PROPOSTA 

DE ALTERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA ESTRADA DOS 

CACHIMBOS, SITO NA COUTADA VELHA, NA FREGUESIA DE BENAVENTE.  

Assunto: Envio de pedido de emissão de parecer sobre proposta de alteração de 

sinalização de trânsito na Estrada dos Cachimbos, sito na Coutada Velha, na 

Freguesia de Benavente 

Entidade: Câmara Municipal de Benavente 

 

 
 

Em referência ao assunto supra referido  enviou a  Câmara Municipal de Benavente 

ofício dirigido à da Junta de Freguesia,  que a seguir se transcreve:  
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: O senhor secretário explicitou o ponto, informando 
que esta situação já à muito havia sido pedida , pela Junta de Freguesia de 
Benavente à CMB e que finalmente se efectivou. 
 
 
DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da CMB e enviar o 
mais breve possível a deliberação para os serviços. 
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CEMITÉRIO 
 
 

 PONTO 4 -APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 

AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE TAMPA PRÉ FABRICADA EM BETÃO 

AMOVIVEL NO COVAL 54 ZONA A, SITO NO CEMITÉRIO DE BENAVENTE. 

Requerente: Luís Miguel da Silva Coalho Rosário  

Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para colocação de 

Tampa Pré- Fabricada em Betão Amovível no coval nº 54 zona A, sito no Cemitério 

de Benavente. 

 

INFORMAÇÃO Nº 63 de 13/09/2019 

 

Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Benavente de 13/09/2019, 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 54, sito na zona A, do Cemitério de Benavente, o mesmo se encontra à 

data concessionado em nome da mãe do requerente Corália da Silva Coalho (Alvará 

em anexo). 

 

3 – O requerente, através do requerimento supra referenciado, constitui sua 

pretensão, autorização para colocação de Tampa Pré- Fabricada em Betão Amovível 

no referido coval sem epitáfio. 

À consideração superior 

A Assistente Técnica 
 - Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa – 

 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: O Executivo tomou conhecimento.  
 
DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade autorizar a colocação da tampo pré 
fabricado em betão amovível no referido coval.  
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CONCURSO PÚBLICO – CENTRAL DE COMPRAS ELECTRÓNICAS DA CIMLT 
 
 
 
 
PONTO 5- CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELETRICA E GÁS NATURAL – CENTRAL DE COMPRAS 

ELECTRÓNICAS DA CIMLT – Secretaria da Junta de Freguesia 

 

INFORMAÇÃO Nº 64, DE 13/09/2019 

 

Assunto: Concurso Público para Fornecimento de Energia Elétrica e Gás Natural – 

Central de Compras Eletrónicas da CIMLT 

 

Conforme solicitado pela Exma. Senhora Presidente da Junta de Freguesia de 

Benavente, cumpre informar o seguinte: 

 

Considerando, que: 

a) A aquisição de Fornecimento de Energia Elétrica e Gás Natural é fundamental 

para a Freguesia, assumindo-se como uma necessidade premente, dada a 

proximidade do término do prazo de vigência do contrato atualmente em vigor 

relativamente aos serviços em questão; 

b) A Freguesia deliberou, por decisão datada de 22/03/2016, aderir à Central de 

Compras da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, dados os efeitos 

de economias de escala provenientes dos procedimentos promovidos pela 

CCE-CIMLT, que têm permitido gerar poupanças para a Freguesia em diversas 

áreas;  

c) Os serviços referidos representam, em termos financeiros, um custo relevante 

no Orçamento da Freguesia; 

d) A Freguesia não possui recursos materiais e humanos que o habilitem, por si 

mesmo, a produzir os referidos serviços.  
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1. Propõe-se a celebração de um acordo quadro, nos termos do disposto na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 252.º do Código dos Contratos Públicos (CCP, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro),para a aquisição de Fornecimento de 

Energia Elétrica e Gás Natural. 

 

2. Para esse efeito, com fundamento na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, 

propõe-se a abertura de procedimento de concurso público, com publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia, estabelecendo-se para o efeito, os preços unitários 

máximos previstos no Anexo II, a esta informação, da qual faz parte integrante, 

valores aos quais acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

3. Propõe-se que, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 

74º do CCP, a adjudicação seja realizada de acordo com o critério da proposta 

economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante, na modalidade 

avaliação do preço ou custo enquanto único aspecto da execução do contrato a 

celebrar, na estrita medida em que as peças do procedimento definem todos os 

restantes aspectos da execução do contratoa celebrar. Com efeito, as peças do 

procedimento fundamentam-se no artigo 258º do CCP. Assim sendo, o único aspecto 

a submeter à concorrência será, de facto, o preço por unidade a pagar pelas 

Entidades Adjudicantes. 

 

4. Para efeitos da Cláusula 3.ª do Contrato de Mandato Administrativo celebrado 

entre a Freguesia e a CIMLT em 30 de junho de 2016, propõe-se que a Freguesia 

apresente junto desta um pedido de contratação, no sentido de que a Central de 

Compras Eletrónicas da CIMLT proceda, em sua representação, à tramitação do 

concurso público necessário e à celebração do mencionado acordo quadro. 

 

5. Sem prejuízo de outras competências que lhe sejam atribuídas pelo programa de 

procedimento e pelo CCP, e ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 1 a 3 do 

artigo 44.º e dos artigos 46.º e 47.º, todos do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), e do artigo 109.º do CCP, propõe-se que relativamente ao 

procedimento adjudicatório tendente à celebração do acordo quadro sejam 
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delegadas no Conselho Intermunicipal da CIMLT as seguintes competências 

atribuídas pelo Código dos Contratos Públicos ao órgão competente para a decisão 

de contratar: 

a) Designação do júri do procedimento; 

b) Prorrogação do prazo para apresentação de propostas, nos termos e ao abrigo 

do n.º 4 do artigo 64.º do CCP; 

c) Proceder à decisão de adjudicação do acordo quadro; 

d) As competências previstas nos n.ºs 2 a 4 do artigo 86.º do CCP; 

e) Aprovação da minuta do acordo quadro e decisão quanto às reclamações 

quanto a essa mesma minuta. 

f) Decisão sobre impugnações administrativas da competência dos órgãos para 

decisão e contratar. 

 

6. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 46.º do CPA, propõe-se que seja concedida 

autorização ao Conselho Intermunicipal da CIMLT para subdelegar no seu 

Presidente as competências referidas no ponto anterior. 

 

7. Propõe-se também que a competência para proceder à outorga do acordo quadro, 

em nome e em representação da Freguesia, seja delegada no Presidente do 

Conselho Intermunicipal da CIMLT. 

 

8. Desde já se propõe que seja designado, nos termos e para efeitos do artigo 290º-

A, para Gestor do Acordo Quadro, Mariana Beatriz Abrantes Melo. 

 

9. Propõe-se, por último, a aprovação das Peças do Procedimento correspondente 

ao procedimento de contratação pública a realizar, juntos à presente Informação. 

À consideração superior. 

Benavente, 13 de Setembro de 2019 

 

A Assistente Técnica 

-Ana Maria Ventura Brardo- 
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO COM VISTA À 
CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUADRO PARA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELETRICA E GÁS NATURAL – CENTRAL DE COMPRAS 
ELECTRÓNICAS DA CIMLT  

 

PROPOSTA Nº 12, DE 13/09/2019 

 

Tendo em conta o teor da Informação prestada nº 64, datada de 13/09/2019, com 

a qual se concorda, propõe-se que a Junta de Freguesia, com fundamento na al a) 

do n.º 1 do artigo 20.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 252.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP) e na al. dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro, delibere proceder à abertura de procedimento de concurso público, 

com publicação de anúncio no JOUE, com vista à celebração de acordo quadro para 

a aquisição de Fornecimento de Energia e Gás Natural. 

 

Para efeitos do procedimento pré-contratual de formação do acordo quadro a 

celebrar, propõe-se que sejam estabelecidos como preços unitários máximos os 

previstos no Anexo II à Informação n.º 64 valores aos quais acresce IVA à taxa legal 

em vigor. 

 

Para tanto, propõe-se que a Freguesia de Benavente apresente junto da Comunidade 

Intermunicipal da Lezíria do Tejo um pedido de contratação, nos termos e para os 

efeitos previstos na Cláusula 3.ª do Contrato de Mandato Administrativo celebrado 

entre a Freguesia e a CIMLT em 30 de junho de 2016, no sentido de que a Central 

de Compras Eletrónicas da CIMLT proceda, em sua representação, à tramitação do 

concurso público necessário e à celebração do mencionado acordo quadro. 

 

Propõe-se que, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 44.º e dos artigos 46.º e 47.º, 

todos do Código do Procedimento Administrativo (CPA), e do artigo 109.º do CCP, a 

Freguesia: 

a) Delegue no Conselho Intermunicipal da CIMLT as competências referidas no ponto 

5.º da Informação n.º 64 as quais podem ser subdelegadas no Presidente do 

Conselho Intermunicipal da CIMLT;  
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b) Delegue no Presidente do Conselho Intermunicipal da CIMLT as competências 

para proceder à outorga do acordo quadro, em nome e em representação da 

Freguesia; e 

 

Propõe-se que sejam aprovadas as peças de procedimento em anexo à Informação 

n.º 64 

 

Benavente, 13 de Setembro de 2019 

 

A Assistente Técnica, 

- Ana Maria Ventura Brardo - 

 

 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: O senhor secretário explicitou todo o ponto, 
enquadrando este concurso público naquilo que é a Central de compras da CIMLT e 
que beneficiará certamente a Junta de Freguesia. 
 
DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar o programa e o caderno de 
encargos correspondente ao procedimento de contratação pública anexos à presente 
informação, relativamente ao fornecimento de energia elétrica, bem como aprovar 
as peças de procedimento da informação nº 64, de 13/09/2019 e a proposta da 
senhora presidente.   
 

 
CONTABILIDADE 

 
 

 
PONTO  6 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Secretaria da Junta de Freguesia – 13/09/2019 

 

Caixa Geral de Depósitos 

Conta n.º 01565910530 - Quarenta e três mil e dois euros e sessenta e nove 

centimos  
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Conta n.º 01565909130 – três mil e vinte e tres euros e setenta e três centimos    

 

Num total de quarenta e seis mil e vinte e seis euros e quarenta e dois cêntimos, 

sendo que,  três mil e vinte e tres euros e setenta e tres centimos , são  de operações 

de tesouraria e quarenta e três mil e dois euros e sessenta e nove cêntimos são de 

operações orçamentais.  

 

 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES:  Não se registaram intervenções 
 
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.  
 
 
 
 

PONTO 7 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria da 

Junta de Freguesia de Benavente 

 

Presente o documento em epígrafe referente ao dia doze de Setembro de dois mil e 

dezanove que acusava os seguintes saldos:  

 

EM COFRE:  cento e dezasseis euros e oitenta e cinco centimos  

CGD: quarenta e tres mil e vinte e um euros e vinte e nove  centimos   

CGD Ot – três mil e vinte e três euros e setenta e tres centimos   

NOVO BANCO_ 05: zero euros 

NOVO BANCO PP_ 84: zero euros 

NOVO BANCO_ 81 CONTA CC : zero euros 

NOVO BANCO _prazo 3426: zero euros   

NOVO BANCO 3 MESES _100554374202: zero euros 

CONTA A PRAZO 3 meses _ 10053354087: zero euros 

TOTAL DE BANCOS: quarenta e seis mil e quarenta e cinco euros e dois centimos 
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TOTAL DE DISPONIBILIDADES: quarenta e seis mil cento e sessenta e um euros 

e oitenta e sete centimos. 

Sendo  que  quarenta e três mil cento e trinta e oito euros e catorze centimos  são 

de  operações orçamentais  e tres mil e vinte e tres euros e setenta e tres centimos 

de operações não orçamentais. 

 

 

 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 
 
 
 
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento. 
 
 
 
 
 
 

PONTO  8 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO  

 

Não se registaram intervenções  

 

 
 
PONTO 9 - 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. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
 
 

Por mais nada ter sido tratado a senhor Secretário da Junta de Freguesia de 

Benavente, deu por encerrada a reunião, às vinte horas, 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 Paula Cristina Craveiro Frieza, Tesoureira da Junta de Freguesia, em 

substituição do Senhor Secretário a subscrevo e também assino. 

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. 

 

 

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 


