ACTA N.º 13/2018
REUNIÃO ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE

INÍCIO: 18,30 HORAS
ENCERRAMENTO: 20,00 HORAS
No dia vinte e seis de Junho de dois mil e dezoito, 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
Anabela Gomes Lopes, Vogal
FALTAS: Justificada a falta do vogal Bruno Manuel Soares Nepomuceno, por
motivos pessoais.

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

INTERESSADO

Aprovação da ata nº 12, da reunião
de 12/06/2018
EXPEDIENTE
Informação/Proposta
nº
62
Presidente da Junta de Freguesia

–

3

Anulação do Ajuste Direto nº
05/ADJ/2018
-Aquisição
de
Serviços – Limpeza , manutenção
de Jardins e zonas verdes da
Freguesia

Informação/Proposta
nº
63
Presidente da Junta de Freguesia

–

4

Aquisição de Serviços
- Ajuste
direto
nº
06/ADJ–
Limpeza,
Manutenção de Jardins e zonas
verdes da Freguesia

Informação nº 64
Junta de Freguesia

2

Inspeção Periódica de Balizas-Envio
de Relatórios
AJUSTE DIRETO
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ASSUNTO

INTERESSADO

5

Apresentação
de Requerimento
solicitando
autorização
para
concessão por meio de Alvará do
direito ao uso perpétuo do coval
nº32, sito na zona R no cemitério
de Benavente

Informação nº 65 – Secretaria da
Junta de Freguesia

6

Apresentação
de Requerimento
solicitando
autorização
para
concessão por meio de Alvará do
direito ao uso perpétuo do coval
nº66, sito no cemitério de Foros da
Charneca

Informação nº 66 –Secretaria da Junta
de Freguesia

7

Apresentação
de Requerimento
solicitando
autorização
para
concessão por meio de Alvará do
direito ao uso perpétuo do coval
nº67, sito na zona S, no cemitério
de Benavente

Informação nº 67 –Secretaria da Junta
de Freguesia

CEMITÉRIO

CONTABILIDADE
8

Saldos Bancários das
Junta de Freguesia

9

Resumo Diário de Tesouraria(SC-9)
Pocal

10

Intervenção
Executivo

11

Aprovação
minuta

dos
de

Contas da

membros

do

deliberações

em

Secretaria da Junta de Freguesia
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.
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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, nº 12, datada de
12/06/2018,oportunamente distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração

EXPEDIENTE

PONTO 2 – INSPEÇÃO PERIÓDICA DE BALIZAS-ENVIO DE RELATÓRIOSPresidente da Junta de Freguesia de Benavente
Entidade – Câmara Municipal de Benavente
Assunto : Para conhecimento envio de relatórios relativamente à inspeção
periódica de balizas

Relativamente ao assunto supra a Câmara Municipal de Benavente envia ofício
dirigido à Junta de Freguesia que a seguir se descreve:
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora presidente apresentou o ponto e
informou o executivo que a anomalia existente no polidesportivo das Areias foi
hoje reparada.

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento e congratulou-se com a
prontidão dos serviços operacionais da Junta de Freguesia.

PONTO 3 – ANULAÇÃO DO AJUSTE DIRETO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS”LIMPEZA,MANUTENÇÃO DE JARDINS E ZONAS VERDES DA FREGUESIA”Presidente da Junta de Freguesia

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 63 DE 22/06/2018
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – “LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE JARDINS E ZONAS
VERDES DA FREGUESIA” – Presidente da Junta de Freguesia
Processo n.º 05/ADJ/2018
Ajuste Direto — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP
Considerando que relativamente à informação/proposta nº 56 de 25/05/2018 –
processo nº 05/ADJ/2018, presente a reunião de executivo do passado dia
28/05/2018 – ata nº 11 e ao convite enviado à empresa Greensecrets Unipessoal,
Lda e tendo o mesmo ficado deserto por ausência de resposta dentro do prazo
estipulado para entrega da proposta.
Proponho que:
O procedimento seja anulado e se proceda à abertura de um novo ajuste direto
para aquisição de serviços de limpeza, manutenção de jardins e zonas verdes da
Freguesia.
À consideração do executivo.
A Presidente da Junta
(Inês Branco de Almeida Vieira Correia)
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora Presidente explicitou o ponto e o
motivo pelo qual o ajuste direto irá ser anulado.

DELIBERAÇÃO:
O
executivo
deliberou
por
unanimidade
aprovar
a
informação/proposta nº 63 de 22/06/2018, apresentada pela senhora presidente.

PONTO 4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-”LIMPEZA,MANUTENÇÃO DE
JARDINS E ZONAS VERDES DA FREGUESIA”-Presidente da Junta de Freguesia

INFORMAÇÃO/ PROPOSTA Nº 64, DE 22/06/2018
Processo n.º 06/ADJ/2018
Ajuste Direto — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP
Considerando que,
- É intenção da Junta de Freguesia contratar serviços de limpeza, manutenção e
conservação de Jardins e Zonas Verdes na área da freguesia, que se encontram
sob a alçada da autarquia, no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências
celebrado com a Câmara Municipal de Benavente;
- O preço base previsto é de 7.994,64 € (sete mil novecentos e noventa e quatro
euros e sessenta e quatro cêntimos) acrescido do valor do IVA à taxa em vigor;
- Ao procedimento para a adjudicação dos referidos serviços será aplicável o
preconizado na alínea a) do n° 1 do artigo 20° do Decreto-Lei n. 111-B/2017, de
31 de agosto- Ajuste Direto — em virtude de o preço contratual que se prevê não
ser superior a (20 000 €) vinte mil euros, valor a ser liquidado de modo faseado
(mensalmente).
- Nos termos da al. c) do n.º 3 do art.º 22º do D.L. 197/99, de 8/6, a verba
adequada para suportar o contrato anual da prestação de serviços encontra-se
devidamente inscrita no projeto de orçamento aplicável no ano económico de
2018, assim como no Plano Plurianual de Ações.
26 de Junho de 2018
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- O prazo de execução desta prestação de serviços de manutenção de Jardins e
Zonas Verdes, que se encontram sob a alçada da autarquia, na área da freguesia,
será de quatro meses, contado a partir da data de adjudicação tendo em conta o
limite do preço contratual de vinte mil euros (20 000€), previsto na alínea a) do n°
1 do artigo 20° do Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, atualizado.
Para o efeito, submete-se à apreciação os seguintes elementos:
- Convite;
- Caderno de Encargos;
Sugere-se o envio do convite à firma:
Greensecrets Unipessoal, Lda
NIPC: 510 540 309
Rua Melo Antunes, 33, 3º A
1750-240 LISBOA
geral.greensecrets@gmail.com

O Júri do concurso
De acordo com o disposto no n 4 do artº 67, do DL n 111-B/2017 de 31/08, em
virtude de se optar pelo convite a apenas uma entidade, o júri de é dispensado no
procedimento.
As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do dia 04/07/2018, com a
abertura das mesmas, no dia seguinte.
À consideração do executivo.
A Presidente da Junta
(Inês Branco de Almeida Vieira Correia)

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora presidente explicitou o ponto ao
executivo.
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DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da senhora
presidente.

CEMITÉRIO
PONTO5APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
SOLICITANDO
AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO
USO PERPÉTUO DO COVAL Nº 32,SITO ZONA R,NO CEMITÉRIO DE
BENAVENTE
REQUERENTE: João Manuel de Jesus Nunes
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão
por meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval nº 32, sito na Zona R, no
cemitério de Benavente
Informação nº 65 de 22/06/2018
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de
Freguesia de Benavente de 21/06/2018, 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 32, sito na Zona R, não se encontra à data concessionado.
2 – O requerente tem a intenção de concessionar o coval onde foi inumada sua
esposa Isabel Maria Carvalho Nunes Feijoca, falecida a 10/01/2018.
3 – O requerente, esposo da falecida através do requerimento supra referenciado,
constitui sua pretensão, autorização para concessão perpétua do referido coval em
seu nome.
À consideração superior
A Assistente Técnica
- Maria Augusta Ribeiro Martins Pedrosa –

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.
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DELIBERAÇÃO: O executivo deliberou por unanimidade autorizar a concessão por
meio de alvará do direito ao uso perpetuo do coval nº 32, sito na zona R, do
cemitério de Benavente.

PONTO
6APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
SOLICITANDO
AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO
USO PERPÉTUO DO COVAL Nº 66,SITO NO CEMITÉRIO DE FOROS DA
CHARNECA
Requerentes: Custódia Maria Francisco
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão
por meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval nº 66, sito no cemitério de
Foros da Charneca.
Informação nº 66 de 22/06/2018
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de
Freguesia de Benavente de 14/06/2018, 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 66, sito no cemitério de Foros da Charneca não se encontra à data
concessionado.
2 – A requerente tem a intenção de concessionar o coval onde foi António José
Ferreira, seu esposo, falecido a 08/06/2018.
3 - A requerente, através do requerimento supra referenciado, constitui sua
pretensão, autorização para concessão perpétua do referido coval em seu nome.
À consideração superior
A Assistente Técnica

- Maria Augusta Ribeiro Martins Pedrosa –
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O executivo deliberou por unanimidade autorizar a concessão por
meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval nº 66, sito no cemitério de
Foros da Charneca.

PONTO
7APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
SOLICITANDO
AUTORIZAÇÃO PARA A CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO
USO PERPÉTUO DO COVAL Nº 67,SITO ZONA S,NO CEMITÉRIO DE
BENAVENTE
Requerente: João Vicente Bacatelo
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão
por meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval nº 67, sito na zona S no
cemitério de Benavente.
Informação nº 67 de 22/06/2018
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de
Freguesia de Benavente de 22/06/2018, na sequência do 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 67, zona S sito no cemitério de Benavente não se encontra à data
concessionado.
2 – O requerente tem a intenção de concessionar o coval onde foi inumado a sua
esposa Cristina Rosa Veiga de Sousa Bacatelo, falecida a 19/02/2018.
3 - O requerente, através do requerimento supra referenciado, constitui sua
pretensão, autorização para concessão perpétua do referido coval em seu nome.
À consideração superior
A Assistente Técnica
- Maria Augusta Ribeiro Martins Pedrosa –
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O executivo deliberou por unanimidade autorizar a concessão por
meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval nº 67, na zona S, no cemitério
de Benavente.

CONTABILIDADE

PONTO 8 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA –
Secretaria da Junta de Freguesia - 22/06/2018
Caixa Geral de Depósitos
Conta n.º 01565910530 – quinze mil quatrocentos e trinta e sete euros e
noventa e sete cêntimos
Conta n.º 01565909130 – quatro mil e cinquenta e um euros e noventa e oito
cêntimos
Conta n.º 340037390005 – vinte seis mil quatrocentos e quarenta e sete euros
e noventa e cinco cêntimos
Conta nº 0000095044384 – zero euros
Conta nº 000095044481 – zero euros

Num total quarenta e cinco mil novecentos e trinta e sete euros e noventa
centimos, sendo quatro mil e cinquenta e um euros e noventa e oito centimos
são de operações de Tesouraria e quarenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco
euros e noventa e dois cêntimos são de operações orçamentais.

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento.
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PONTO 9 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria
da Junta de Freguesia de Benavente
Presente o documento em epígrafe referente aos vinte e um dias dias do mês de
Junho de dois mil e dezoito que acusava os seguintes saldos:
EM COFRE: cinquenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos
CGD: treze mil quinhentos e quarenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos
CGD OT: cinco mil novecentos e noventa e nove euros e quarenta e quatro
cêntimos
NOVO BANCO_ 05:vinte seis mil e sessenta e um euros e noventa e cinco
cêntimos
NOVO BANCO PP_ 84: tres euros
NOVO BANCO_ 27 CONTA RENDIMENTO : 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 cinco mil seiscentos e nove euros e setenta e
quatro cêntimos
TOTAL DE DISPONIBILIDADES: quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e
quatro euros e quarenta e um cêntimos
Sendo que trinta e nove mil quinhentos e quarenta e dois euros e setenta e dois
cêntimos são de operações orçamentais e seis mil cento e vinte e um euros e
sessenta e nove cêntimos são de operações não orçamentais.
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções
DELIBERAÇÃO: .O executivo tomou conhecimento.

PONTO 10 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO

Não se registaram intervenções
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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 vinte e uma 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, Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia a
subscrevo e também assino.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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