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INÍCIO: 19,30 HORAS 

ENCERRAMENTO: 20.30 HORAS 

No dia onze de Maio de dois mil e vinte e um, na sala de reuniões do edifício da 

Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas dezanove horas e trinta 

minutos a senhora   Presidente  da Junta de Freguesia de Benavente,  Inês Branco 

de Almeida Vieira Correia, reuniu a mesma estando presente os restantes membros 

do Executivo: 

Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário 

Paula Cristina da Silva Craveiro, Tesoureira 

Anabela Gomes Lopes, Vogal 

Bruno Manuel Soares Nepomuceno, Vogal 

 

AUSÊNCIAS: Não se registaram ausências 

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. 

ORDEM DO DIA 

 

  ASSUNTO INTERESSADO 

1 
Aprovação da ata nº 09, da reunião 
ordinária, de 27/04/2021 

 

 ATESTADOS DE RESIDENCIA  
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  ASSUNTO INTERESSADO 

2 

Apresentação de requerimentos para 
ratificação de despachos exarados pela 

senhora Presidente referente a 
atestados de residência, requeridos por 

fregueses nesta Junta de Freguesia, no 
período compreendido entre 24/04/2021 
a 07/05/2021 

Informação nº 51 - Secretaria da 

Junta de Freguesia  

 RECURSSOS HUMANOS  

3 

Apresentação de manifesto de 

desacordo no que respeita à 
classificação que lhe foi atribuída no 
âmbito do SIADAP, referente ao ciclo 

2019/2020. 

Sandra Marina Rodrigues de Oliveira 

Sardinha de Sousa 

4 

Apresentação de manifesto de 

desacordo no que respeita à 
classificação que lhe foi atribuída no 

âmbito do SIADAP, referente ao ciclo 
2019/2020. 

Nuno Miguel Peralta Estevão Ferreira 
dos Santos 

 EXPEDIENTE  

5 

Proposta para criação de duas 
passadeiras elevadas e reforço da 

sinalização horizontal e vertical na Rua 
dos Perfumes em Benavente 

Câmara Municipal de Benavente 

 CONTABILIDADE  

6 

Processo de Consulta nº 2021/AJD/003 “ 
Aquisição de bens artisticos no âmbito 
da requalificação e embelezamento da 

Rotunda da Lezirias”, no entroncamento 
da EN118 com a A10 na Freguesia de 

Benavente- Projecto de Decisão e 
Adjudicação 

Informação nº 52 – Gabinete de 

Compras e Contabilidade 
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  ASSUNTO INTERESSADO 

7 

Processo de Consulta nº 01/CP/2021- “ 

Aquisição de serviços de limpeza e 
varrimento de ruas”, na Freguesia de 
Benavente pelo período de 5 meses – 

Projecto de Decisão de Adjudicação. 

Informação nº 53 – Gabinete de 

Compras e Contabilidade 

8 

Abertura de Procedimento por Consulta 

Prévia- Proposta de decisão de contratar 
tendo em vista a Requalificação da 

Rotunda no Entroncamento da EN118 
com a A10 na Freguesia de Benavente 

Informação nº 54 – Gabinete de 
Compras e Contabilidade 

 

9 

 

Atribuição de suplemento remuneratório 
Abono para Falhas 

Tesoureira da Junta de Freguesia de 
Benavente 

10 
Saldos Bancários da Junta de Freguesia 
de Benavente  

Secretaria da Junta de Freguesia  

11 
Resumo Diário de Tesouraria(SC-9) 

Pocal 
Secretaria da Junta de Freguesia 

12 Intervenção dos Fregueses  

13 
 

Intervenção dos Membros do Executivo 
 

14 
 

Aprovação de deliberações em minuta 
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Secretariou a reunião o senhor  Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário  da 

Junta de Freguesia de Benavente  

 

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº 09 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 
27/04/2021 

 

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

conhecimento do conteúdo da acta da reunião anterior, nº 09 datada de 

27/04/2021,oportunamente distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração. 

 

 

ATESTADOS DE RESIDÊNCIA 

 

PONTO 2 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS PARA RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHOS EXARADOS PELA SENHORA PRESIDENTE REFERENTE A 
ATESTADOS DE RESIDENCIA, REQUERIDOS POR FREGUESES NO PERÍODO 

COMPREENDIDO ENTRE 24/04/2021 a 07/05/2021 NESTA JUNTA DE 
FREGUESIA – Secretaria da Junta de Freguesia de Benavente 

 
INFORMAÇÃO Nº 51, DE 07/05/2021 

 

Em cumprimento dos despachos exarados pela Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Benavente, na sequência de requerimentos para atestados de 

residência apresentados por fregueses, no período compreendido entre 24/04/2021 

a 07/05/2021, ao balcão desta Junta de Freguesia, que a seguir se identificam:  

Data Nº Registo de 

entrada 

Efeitos 

 

26/04/2021 1390 Apresentação no SEF 

26/04/2021 1392 Para os efeitos tidos 
por convenientes  

27/04/2021 1396 Apresentação na AT 

27/04/2021 1398 Apresentação no SEF 
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28/04/2021 1404 Apresentação no SEF 

30/04/2021 1414 Para os efeitos tidos 
por convenientes 

04/05/2021 1440 Para os efeitos tidos 
por convenientes 

05/05/2021 
 

1447 Apresentação no SEF 

05/05/2021 1454 Apresentação na 
Segurança Social 

06/05/2021 1469 Apresentação no SEF 

06/05/2021 1472 Apresentação em 
estabelecimento de 

Ensino 

 

A Ratificação 
 

A Assistente Técnica 
 
 

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa – 
 

 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO: O executivo ratificou os despachos exarados pela Sra. Presidente. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

PONTO 3 – APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE DESACORDO NO QUE 

RESPEITA À CLASSIFICAÇÃO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA NO ÂMBITO DO 
SIADAP, REFERENTE AO CICLO 2019/2020 

INTERESSADO: Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa 

Em relação ao assunto supra citado, foi enviado oficio dirigido à Sra. Presidente da 
Junta de Freguesia de Benavente que a seguir se descreve: 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente da Junta de Freguesia usou a palavra 

para referir que tendo em consideração os artigos 55º e 57º do anexo da lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, se terá de ausentar da sala, uma vez que está impedida de deliberar acerca 

deste assunto. 

Não se registaram mais intervenções.  

 

DELIBERAÇÃO: Os restantes elementos do executivo consideraram os factos 

apresentados pela trabalhadora, procedendo à alteração da competência nº 7 (trabalho de 

equipa e cooperação para competência demonstrada a um nível elevado, da qual resulta uma 

classificação final de 4.511 (Desempenho Relevante) 

 

 

 

PONTO 4 – APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE DESACORDO NO QUE 

RESPEITA À CLASSIFICAÇÃO QUE LHE FOI ATRIBUÍDA NO ÂMBITO DO 
SIADAP, REFERENTE AO CICLO 2019/2020 

INTERESSADO: Nuno Miguel Peralta Estevão Ferreira dos Santos 

 

Em relação ao assunto supra citado, foi enviado oficio dirigido à Sra. Presidente da 

Junta de Freguesia de Benavente que a seguir se descreve: 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente da Junta de Freguesia usou a palavra 

para referir que tendo em consideração os artigos 55º e 57º do anexo da lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, se terá de ausentar da sala, uma vez que está impedida de deliberar acerca 

deste assunto. 

Não se registaram mais intervenções.  

 

DELIBERAÇÃO: Os restantes elementos do executivo consideraram os factos 

apresentados pelo trabalhador, procedendo à alteração do objectivo nº 2 para objectivo 

superado passando a sua classificação para 4,344 (Desempenho Relevante). 

 

 

EXPEDIENTE 

 

PONTO 5 – PROPOSTA PARA A CRIAÇÃO DE DUAS PASSADEIRAS ELEVADAS 

E REFORÇO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RUA DOS 
PERFUMES EM BENAVENTE. 

 

Entidade: Câmara Municipal de Benavente   

Assunto: Proposta para criação de duas passadeiras elevadas e reforço da 

sinalização horizontal e vertical na Rua dos Perfumes, em Benavente 

 

Em referência ao assunto supra referido enviou Câmara Municipal de Benavente 

ofício, dirigido à Junta de Freguesia, que a seguir se transcreve:  
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Vogal Anabela Lopes usou da palavra para solicitar 

que no local fosse também proibido o estacionamento em frente às vivendas, na mesma rua. 

O executivo associou-se a esta constatação, aprovando que cópia de parte da acta fosse 

enviada à Câmara Municipal para ser também esta pretensão tida em conta. 

Não se registaram mais intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO: O executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Câmara 

Municipal de Benavente (Proc.º nº100/2020), bem como deixar a solicitação para proibição 

de estacionamento em frente às vivendas. 

 

 

CONTABILIDADE 

 

 

PONTO 06 - Processo de Consulta nº 2021/AJD/003 “ Aquisição de bens 
artisticos no âmbito da requalificação e embelezamento da Rotunda da 

Lezirias”, no entroncamento da EN118 com a A10 na Freguesia de 
Benavente- Projecto de Decisão e Adjudicação- Gabinete de Compras e 

Contabilidade 

 

INFORMAÇÃO Nº 52, de 07/05/2021 

 

Informação GCCAV n.º 12/2021 

 

 

Processo Consulta n.º 2021/AJD/003 

Data: 05/05/2021 

 

Assunto: “Aquisição de bens artísticos no âmbito da requalificação e 
embelezamento da Rotunda das Lezírias”, no entroncamento da EN 118 

com A10 na Freguesia de Benavente 
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Projeto de decisão de adjudicação 

 

1. Abertura do procedimento: 

 

Considerando, a decisão de contratar, conforme deliberação exarada sobre a 

Informação n.º 10/2021, de 23 de abril, bem como, o procedimento aplicável, ou 

seja, a aquisição com recurso ao procedimento de Ajuste Direto em função de 

critérios materiais, ao abrigo do disposto pela alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do 

CCP; foi, conforme então sugerido, convidada a empresa, Parques Eden de Lucília 

Amado de S. Faustino. 

 

 

2. Receção e admissão da proposta: 

 

Na sequência da abertura do procedimento, verificou-se que no decurso do 

prazo para a receção de propostas, apresentou a empresa Parques Eden de Lucília 

Amado de S. Faustino. 

      Procedendo-se à submissão da sua proposta com a dispensa do Júri tendo 

os serviços procedido à sua abertura.  

      Proposta que seguidamente se descreve quanto aos seus aspetos essenciais 

e que se considerou admitida tendo em conta que se formalizava acompanhada de 

todos os documentos exigidos no convite. 
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Concorrente 
Valor 

estimado 

Valor 

global da 

proposta 

Prazo de 

execução 

 

Parques Eden de Lucília 

Amado de S. Faustino  

€ 23.500 € 23.500 

Cláusula 8º do CE 

(30 dias com 

prorrogação nos 

termos do n.º 4 da 

mesma cláusula) 

   Aos valores acrescem o IVA à taxa legal em vigor. 

 

 

3. Análise da proposta:  

 

Cumprindo com o preceituado pelo n.º 1 do art.º 125.º do CCP, o serviço 

procedeu à análise da proposta apresentada, cumprindo informar que a mesma 

cumpre na íntegra com o solicitado. 

 

5. Proposta de decisão de adjudicação: 

 

Face ao exposto, submete-se a proposta de decisão de adjudicação da 

prestação de serviços à empresa Parques Eden de Lucília Amado de S. Faustino 

pelo valor global de € 23.500 (vinte e três mil e quinhentos euros), acrescido do 

IVA à taxa legal em vigor. 

    

 Em conclusão, face à análise da proposta apresentada e corridos os trâmites 

legais exigidos para o presente procedimento, deixa-se o assunto à consideração 

superior. 
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Benavente, 06 de maio de 2021 

 

 

A Assistente Técnica 

 

- Ana Brardo- 

 

Anexo: Declaração de cabimento. 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar a proposta de decisão e adjudicação 

para a aquisição de objectos artísticos, pelo valor proposto e conforme a informação 

nº12/2021/GCCAV, à empresa Parques Eden, bem como a minuta do contrato. 
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PONTO 7 - Processo de Consulta nº 01/CP/2021- “ Aquisição de serviços 

de limpeza e varrimento de ruas”, na Freguesia de Benavente pelo período 

de 5 meses – Projecto de Decisão de Adjudicação.– Gabinete de Compras e 

Contabilidade 

 

INFORMAÇÃO n.º 53 de 07/05/2021 

Projeto de decisão de adjudicação 

 

Relatório Final 

 

Informação GCCAV n.º 11/2021 

 

Processo Consulta Prévia n.º 01/CP/2021 

Data: 05/05/2021 

 

 

Assunto: Aquisição de serviços aquisição de serviços de limpeza, e varrimento 

de ruas na Freguesia de Benavente, pelo período de 5 meses. 

 

 

 Análise das propostas apresentadas com vista a elaboração do relatório 
preliminar 
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4. Consulta prévia cuja autorização de contratação e designação de júri do 

procedimento foram concedidos por deliberação de executivo, datado de 

27 de abril. 

 

5. Não houve pedidos de esclarecimentos do júri aos concorrentes ao abrigo 

do artigo 72º do CCP, nem esclarecimentos ou retificações às peças do 

procedimento ao abrigo do artigo 116º do CCP. 

 

6. Com base na ata de júri do procedimento, datada de 04 de maio. 

 

  Com referência aos elementos acima discriminados e em cumprimento do 

disposto no art.º 122º do Código dos Contratos Públicos (CCP) reuniram-se os 

serviços da Autarquia, nomeadamente do Gabinete de Compras, Contabilidade e 

Abonos e Vencimentos, na qualidade de responsável pela condução do 

procedimento, conforme deliberação do executivo de 27 de abril. 

 

 Iniciada a reunião verificou-se que apresentaram propostas os seguintes 

concorrentes: 

 

 

 Blueotter 
           Rua Miguel Bombarda, 71 Quinta dos Almostéis – 2685 – 083 

Sacavém 

 

 CITRI SA 

                      Av. Rio Guadiana, Lote 1, Parque Industrial SAPEC Bay – 2910 - 453 
Setúbal 

 

Sendo que relativamente à empresa CITRI, SA com sede na Av. Rio Guadiana, Lote 

1, Parque Industrial SAPEC Bay Distrito e Concelho de Setúbal, Freguesia do Sado, 
com o Código Postal 2910 - 453 Setúbal, a mesma declarou tomado “inteiro e 

perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a 
celebrar na sequência da consulta prévia para “Prestação de serviços de higiene 
urbana e salubridade pública das zonas urbanas de Benavente”, declara que não se 
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encontra em condições para a apresentação de uma proposta. Após a análise das 

peças concursais não nos é possível apresentar uma proposta economicamente 
vantajosa para ambas as partes”. (cito) 

 

Os serviços começaram a análise da única proposta apresentada, por 
confirmar, relativamente ao concorrente se o documento exigido na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 57º do CCP, nomeadamente Declaração de Aceitação do 

Conteúdo do Caderno de Encargos, se encontra preenchido de acordo com o 
modelo constante em anexo ao convite. 

 

Constatou-se que a proposta única apresentada continha o mencionado 
documento devidamente preenchido. 

  

 Considerando que o critério de adjudicação estabelecido no convite é o da 
“proposta economicamente mais vantajosa para a Entidade Adjudicante, 
determinada pela modalidade avaliação preço” e que o preço base para efeitos 

do procedimento é de 67.794,00€ os serviços analisaram a proposta, donde 
resultou a seguinte classificação: 

 

 

Concorrente 
Valor 

estimado 

Valor 

global da 

proposta 

Prazo de 

execução 

Blueotter 
€ 

67.792,45 

€ 

67.792,45 
5 meses 

a) – Ao valor apresentado acresce o IVA à taxa legal atualmente em vigor. 

 

           Dado o facto constatado de proposta única, e pelo estabelecido no artigo 

125º do CCP, não haverá lugar à fase de audiência prévia, nem de relatório 

preliminar e final. 

 

4. Proposta de Decisão 
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           Face ao exposto os serviços, na qualidade de júri do concurso propõem, para 

efeitos de decisão final/adjudicação a proposta do concorrente Blueotter, no valor 

de 67.792,45€, acrescido de IVA à taxa legal se aplicável, e pelo prazo de cinco 

meses. 

5. No seguimento do exposto submete-se para aprovação: 

a. nos termos do artigo 125.º, n.º 1 do CCP, o projeto de decisão 

de adjudicação, pelo valor da proposta da entidade Blueotter, acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor, pelo valor global contratual de 73.670,00€, 
pela prestação dos serviços objeto; 

 
b. nos termos do artigo 98.º, n.º 2 do CCP, a minuta do contrato a 

celebrar.  
 

Caso ambos sejam aprovados, propõe-se, nos termos do artigo 77.º n.ºs 1 e 2 e do 

artigo 100.º, ambos do CCP, acompanhada do projeto de decisão de adjudicação, a 
notificação ao adjudicatário: 

a) Da adjudicação; 
b) Para apresentação, no prazo previamente fixado, dos documentos de 

habilitação exigidos; 
c) Da minuta do contrato a celebrar. 

 

Junta: projeto de decisão de adjudicação e minuta do contrato. 

 

 

Benavente, 05 de maio de 2021 

 

 

Os serviços do Gabinete de Compras 

 

Ana Brardo 

Assistente Técnica 
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João Guimarães 

Assistente Técnico 

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade adjudicar a proposta da empresa Blueotter 

para a aquisição de serviços de limpeza e varrimento de ruas na Freguesia de Benavente, 

pelo valor proposto, bem como a minuta do contrato, atendendo ao exposto na informação 

nº11/2021/GCCAV. 

 

 

PONTO 8 - Abertura de Procedimento por Consulta Prévia- Proposta de 

decisão de contratar tendo em vista a Requalificação da Rotunda no 

Entroncamento da EN118 co a A10 na Freguesia de Benavente  

 

INFORMAÇÃO Nº 54 de 07/05/2021 

 

 GCCAV n.º 13/2021 

Assunto: Proposta de decisão de contratar tendo em vista a Requalificação da 
Rotunda no entroncamento da EN 118 com a A10”, na Freguesia de Benavente 

 

 

- Abertura de Procedimento por Consulta Prévia 
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Com a presente empreitada, pretende a Freguesia de Benavente e no âmbito do 

Protocolo de Tratamento Urbanístico a Implementar na referida Rotunda, com a 
anteriormente Estradas de Portugal, S.A, atualmente Infraestruturas de Portugal, 

S.A. datado de dois mil e onze bem como do Protocolo de Apoio Financeiro celebrado 
com a Câmara Municipal de Benavente, proceder à requalificação e embelezamento 
da rotunda das Lezírias, no entroncamento da EN 118 com a A10, assim, submete-

se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar. 

 

Relativamente à fase instrutória do procedimento, e considerando que, 

 

 

 

 

 

1. Objeto 

 

A empreitada se reporta, no essencial, à execução de trabalhos preparatórios, 

pavimentação e lancilagem, trabalhos complementares de nivelamento de tampas e 
aros de caixas de visita e iluminação decorativa, tudo de acordo com o preconizado 
nas peças escritas e desenhadas, e tendo em consideração a falta de meios próprios 

para a execução dos trabalhos. 

 

 

 

 

2. Cabimento da despesa 

 

Para efeitos da prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, 
estimaram os serviços da freguesia competentes e decorrente da respetiva 

estimativa orçamental, obtida tendo como base os preços médios unitários de 
prestações do mesmo tipo adjudicados em anteriores procedimentos concursais do 

município, conforme atestam os documentos anexos à presente, que o preço 
contratual não deverá exceder 41.439€, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor se 
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devido, encargo esse a satisfazer pela dotação 07010401, inscrita nas Grandes 

Opções do Plano do corrente ano sob o Projeto n.º PPI/2021/29.01-Viadutos, 
arruamentos e obras complementares. 

 

 

3. Escolha do procedimento 

 

Atenta a regra geral de escolha do procedimento, nos termos do que dispõe o art.º. 
18º do CCP, e aos limites constantes do art.º. 19º do CCP vigente, propõe-se a 

adoção de um procedimento de Consulta Prévia sendo que a decisão, nos termos do 
que dispõe a conjugação das disposições constantes da alínea b) do nº 1 do art.º. 
18º do D.L. nº 197/99, de 8 de Junho, em vigor por força da alínea f) do art.º. 14º 

do D.L. nº 18/2008, de 29 de Janeiro, com a alínea c) do nº 1 do art.º. 2º, do nº 1 
do art.º. 36º e art.º. 38º, todos do CCP vigente, cabe à Junta de Freguesia. 

 

 

4. Aprovação das peças do procedimento 

 

Nos termos dispostos pelo nº 1 do art.º. 40º do CCP, constituem as peças do 
procedimento: 

- Convite 

- Caderno de encargos 

 - Plano Inicial de Consignação 

 - Mapa de quantidades de trabalho 

 - Mapa de quantidades de trabalho 

 - Orçamento 

 - Projeto de Execução constituído por: 

 Plano de prevenção e gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição 
 Plano de Segurança e Saúde em fase de projeto 
 Memória descritiva  

 Condições Técnicas 
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 Peças desenhadas 

Devendo as mesmas ser aprovadas, nos termos do nº 2 do mesmo artigo, pelo órgão 
competente para a decisão de contratar. 

 

5. Prazo de execução  

Quanto ao prazo de execução da obra propõe-se 60 dias. 

 

6. Preço anormalmente baixo 

6.1. O estabelecimento do limiar do que será considerado um preço 
anormalmente baixo, nos termos do ponto seguinte, tem como fundamento a 
necessidade de assegurar a boa execução da empreitada a realizar, contrariando 

assim práticas que visem obter vencimento nos procedimentos concursais a 
qualquer custo, sem que ofereçam as condições necessárias para o efeito, e 

eventualmente, remetendo para uma fase posterior em obra a resolução de aspetos 
da mesma que deveriam estar à partida salvaguardados. 

6.2. Nos termos do artigo 71.º, nº 1 do C.C.P. e para efeito do presente 
procedimento, a entidade competente para a decisão de contratar considere que o 

preço total resultante de uma proposta (Vp) é anormalmente baixo quando: 

i) sendo admitidas até três propostas  

sejam de valor igual ou inferior à diferença entre o valor do preço base (Pb) e 
25% desse valor, ou seja, 

Vp <= Pb – 0,25 x Pb 

 

ii) sendo admitidas mais de três propostas 

seja igual ou inferior à diferença entre o valor médio das propostas admitidas 

(Vm) e 15% desse valor, ou seja, 

Vp <= Vm – 0.15 x Vm 

adotando-se a percentagem de 15% do valor médio, tendo em conta que este desvio 

em relação à média corresponde ao limite máximo que se deve considerar de modo 
a obter-se uma baixa dispersão em torno da média; 

 

7. Constituição de Júri 
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Nos termos do disposto no artigo 67.º seja aprovada a seguinte constituição do júri 

para o procedimento: 

 

Membros efetivos 

 Maria Virgínia Antunes Pinto, Eng.ª Civil, que preside; 

 Inês Branco de Almeida Vieira Correia, Presidente Junta; 
 Ana Maria Ventura Brardo, Assistente Técnica. 

 

 

Membros suplentes 

 Pedro Manuel Lagareiro Sousa dos Santos, Secretário de Junta; 

 João Emanuel Duarte de Carvalho Guimarães, Assistente Técnico. 

 

7.1. Que nos termos do artigo 69.º n.º 2 conjugado com o artigo 50.º n.º 5 al. 

a), ambos do CCP, seja aprovada a delegação no júri do procedimento da 

competência para a prestação de esclarecimentos solicitados pelos interessados 

na fase de apresentação de propostas. 

 

8. Nos termos do artigo 113º, n.º 1, a escolha das entidades convidadas a 

apresentar proposta no procedimento de consulta prévia cabe ao órgão competente 

para a decisão de contratar. 

Segundo o disposto no nº 2 do mesmo artigo, não podem ser convidadas a 
apresentar propostas entidades às quais a entidade adjudicante já tenha adjudicado, 
no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, na sequência 

de consulta prévia adotada nos termos do disposto nas alíneas c), nº 1, do artigo 
19º, contratos cujo preço contratual acumulado seja igual ou superior a 

150.000,00€. 

 

9. Se convide a apresentar proposta, ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.º 1 

e 113º, as empresas 

PROTECNIL – Sociedade Técnica de Construções, S.A. 

Rua Sacadura Cabral, nº11 Porto Alto – 2135-299 Samora Correia  
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protecnil@clix.pt 

 

SECAL - Engenharia e Construções S.A. 

Av. Marquês de Pombal nº382 1ºesq – 2380-014 Alcanena 

secal@secal.pt 

 

VERDASCA & VERDASCA, SA, pré-fabricados de betão 

Rua de Fátima, nº3 Areias – 2490-124 Gondemaria – Ourém 

verdasca@grupoverdasca.com 

 

 

10. Se fixe o prazo de apresentação de proposta até às 23:59 horas do 10.º dia a 

contar da data do envio do convite através de correio eletrónico. 

11. Se nomeie como Diretor de Fiscalização da Obra, para verificação e 

acompanhamento da execução dos trabalhos que constituem a empreitada, nos 

termos do disposto nos artigos 302.º, alínea b) e 305.º, conjugado com o disposto 

no artigo 16.º da Lei n.º 40/2015, de 1 de junho, que republica a Lei n.º 31/2009, 

de 3 de julho, a Técnica Superior do Mapa de pessoal da Câmara Municipal de 

Benavente, Maria Virgínia Antunes Pinto, Engenheira Civil Sénior, em conformidade 

com o ofício do Município n.º 1384/01EMP/2021-2021/300.10.001/3, de 01/03 do 

corrente ano. 

 

12. Se nomeie o Gestor do Contrato, em cumprimento do disposto no artigo 290.º-

A, do Código dos Contratos Públicos, o Assistente Técnico do Mapa de pessoal da 

Junta de Freguesia, João Emanuel Duarte de Carvalho Guimarães. 

 

 

13. Conclusão e resumo das decisões 

 

mailto:protecnil@clix.pt


ACTA Nº 10/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE 

11 de Maio de  2021 Pág. 29/34 

 

 

 

Nesta conformidade submete-se à consideração superior a presente proposta de 

decisão de contratar, que se consubstancia nas aprovações e autorizações que 
seguidamente se resumem: 

- Autorização para o cabimento da despesa inerente ao contrato, 

- Aprovação do fundamento apresentado relativo à contratação do serviço a entidade 
externa, 

- Aprovação da escolha do procedimento de Consulta Prévia, 

- Aprovação das peças do procedimento, 

- Aprovação das entidades a convidar, 

- Aprovação do meio eletrónico de envio do convite, 

- Aprovação da designação de Júri do procedimento, 

- Diretor de Fiscalização da Obra, 

- Nomeação do gestor do procedimento. 

                                                                                      

 

 

 

À consideração do Superior. 

 

Benavente, 07 de maio de 2021.  

 

 

 

Ana Brardo 

Assistente Técnica 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: Face ao exposto na informação nº 13/2021/GCCAV, o executivo deliberou 

por unanimidade aprovar o seu ponto12. 

 

 

 

 

 
PONTO 9 –  ATRIBUIÇÃO DE SUPLEMENTO REMUNERATÓRIO ABONO PARA 

FALHAS- Tesoureira da Junta de Freguesia 
 
 
 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº  55 de 07 de Maio de 21 

 

 

 

 

 Considerando que a funcionária Maria Augusta Ribeiro Martins Pedrosa se 
encontra de atestado médico por um período não determinado, e sendo a funcionária 
Sandra Marina Rodrigues Oliveira Sardinha de Sousa em sua substituição, a  efetuar 

os trabalhos de tesouraria de cobranças de receitas, procedendo aos depósitos, 
registos de recebimentos em cheque ou numerário; 

 Considerando que uma das funções diárias que desempenha prende-se com 
a guarda e entrada de dinheiros resultante da cobrança de taxas e preços da 
autarquia, sendo por isso responsável por eles; 

 Considerando que o legislador admite que esta pessoa para compensar 
eventuais enganos venha a receber o correspondente abono para falhas; 

 
Assim, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 4/89, de 6 de janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 276/98, de 11 de setembro e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 

dezembro, e do n.º 4 do art.º 159º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, proponho que nas faltas da 

funcionária Maria Augusta Ribeiro Martins Pedrosa seja a funcionária Sandra Marina 
Rodrigues Oliveira Sardinha de Sousa, a auferir o respetivo suplemento 
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remuneratório, a produzir efeitos a partir de 01 de Maio de 2021, montante esse 

presentemente fixado no valor de 86,29€ ¬, c f. o disposto no n.º 9 da Portaria n.º 
1553-C/2008, de 31 de dezembro. 

 
07 de Maio de 2021 
 

 
A Tesoureira da Junta de Freguesia, 

 
 

Paula Cristina da Silva Craveiro 

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Senhora Tesoureira  apresentou o ponto esclarecendo 

o executivo sobre a proposta apresentada.  

 

DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta.  

 

 

 

PONTO 10 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Secretaria da Junta de Freguesia – 07/05/2021 

Caixa Geral de Depósitos 

Conta n.º 01565910530: sessenta e quatro mil  novecentos e sessenta e três 

euros e cinquenta e quatro cêntimos  

Conta n.º 01565909130:  três mil trezentos e cinquenta e dois euros e noventa e 

oito cêntimos    

Num total de sessenta e oito mil  trezentos  dezasseis euros e cinquenta e dois 

cêntimos, sendo que três mil trezentos e cinquenta e dois euros e noventa e oito 

cêntimos , são  de operações de tesouraria e sessenta e quatro mil  novecentos e 

sessenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos de operações orçamentais.  
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  

 

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento 

 

 

PONTO 11 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria 

da Junta de Freguesia de Benavente 

Presente o documento em epígrafe referente ao dia sete do mês de Maio  de dois 

mil e vinte e um que acusava os seguintes saldos:  

 

EM COFRE: duzentos e seis euros e noventa e oito cêntimos  

CGD: sessenta e um mil setecentos e setenta e três euros e três cêntimos 

CGD OT: três mil quatrocentos e dois euros e noventa e oito cêntimos        

TOTAL DE BANCOS: sessenta e cinco mil cento e setenta e seis euros e um cêntimo 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES: sessenta e cinco mil trezentos e oitenta e dois 

euros e noventa e nove cêntimos 

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA : sessenta e cinco mil trezentos e oitenta 

e dois euros e noventa e nove cêntimos 

Sendo que, sessenta e dois mil e trinta euros e um cêntimo, são de  operações 

orçamentais e  três mil trezentos e cinquenta e dois euros e noventa e oito cêntimos, 

são de operações não orçamentais.  
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  

 

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento 

 

 

PONTO 12- INTERVENÇÕES DE FREGUESES 

 

INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

 

PONTO 13 – INTERVENÇÃO DE MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

 

PONTO 17 - 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 senhora Presidente da Junta de Freguesia de 

Benavente, deu por encerrada a reunião, às vinte 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 Sousa dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia a 

subscrevo e também assino 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

 


