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INÍCIO: 18,30 HORAS 
ENCERRAMENTO: 19.40 HORAS 

No dia seis de Julho de dois mil e vinte e um, 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 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 

 

 

AUSÊNCIAS: Registou-se a ausência do Vogal Bruno Nepomuceno. 

 

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 13, da reunião 
ordinária, de 22/06/2021  

 ATESTADOS DE RESIDÊNCIA  
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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 19/06/2021 
a 02/07/2021 

Informação nº 71 - Secretaria da 
Junta de Freguesia  

 CEMITÉRIO  

3 
Pedido de Concessão por meio de Alvará 
do direito ao uso perpétuo do coval 58 
Zona S, sito no Cemitério de Benavente  

Informação nº 72 - Secretaria da 
Junta de Freguesia 

4 
Pedido de Colocação de Pedra Mármore 
no coval 23 Zona S, sito no Cemitério 
de Benavente 

Informação nº 73 - Secretaria da 
Junta de Freguesia 

 EXPEDIENTE  

5 
Atribuição de toponímia/ numeração de 
polícia- Rua Fernando Figueiredo- 
Benavente 

Câmara Municipal de Benavente 

6 Envio de Relatório das vistorias aos 
espaços de Jogo e Recreio Câmara Municipal de Benavente 

 RECURSOS HUMANOS  

7 Alteração de posição remuneratória 
(opção gestionária) 

Informação/Proposta nº 74 -
Presidente da Junta de Freguesia de 
Benavente 

8 
Renovação de Contrato de Trabalho em 
Regime de Emprego Apoiado em 
Mercado Aberto 

Informação nº 75 -Presidente da 
Junta de Freguesia de Benavente 
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  ASSUNTO INTERESSADO 

 CONTABILIDADE  

9 

Projecto de decisão final tendo em vista 
a “Requalificação da Rotundano 
Entroncamento da EN118 com A10, na 
Freguesia de Benavente” – Adjudicação 
por consulta prévia 

Informação nº 76 – Gabinete de 
Compras e Contabilidade 

10 

Ajuste direto no âmbito do Acordo 
Quadro celebrado no seguimento do 
Concurso Público n.º 01/2021/CCE – 
Aquisição de Apólices de Seguros. 

Informação nº 77 – Gabinete de 
Compras e Contabilidade 

11 

“Aquisição de bens artísticos para 
implantação de Monumento de 
Homenagem ao Bombeiro”, no Jardim 
Quinta do Portão de Ferro, na Freguesia 
de Benavente 

Informação nº 78 – Gabinete de 
Compras e Contabilidade 

12 Saldos Bancários da Junta de Freguesia 
de Benavente  Secretaria da Junta de Freguesia  

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

14 Intervenção de Fregueses  

15 
 

Intervenção dos Membros do Executivo 
 

16 
 

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 13 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 
22/06/2021 

 

Após a confirmação de que todos os membros da Junta de Freguesia tinham tomado 
conhecimento do conteúdo da acta da reunião anterior, nº 13 datada de 
22/06/2021,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 19/06/2021 a 02/07/2021 NESTA JUNTA DE 
FREGUESIA – Secretaria da Junta de Freguesia de Benavente 
 

 
INFORMAÇÃO Nº 71, DE 02/07/2021 

 
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 19/06/2021 

a 02/07/2021, ao balcão desta Junta de Freguesia, que a seguir se identificam:  

Data Nº Registo de 
entrada 

Efeitos 
 

22/06/2021 1949 Apresentação no SEF 

22/06/2021 1955 Apresentação no SEF 

22/06/2021 1967 Para os efeitos tidos 
por convenientes 

23/06/2021 2001 Apresentação na 
Segurança Social 
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24/06/2021 2013 Apresentação no SEF 

28/06/2021 2033 Apresentação no SEF 

29/06/2021 2039 Apresentação na 
Conservatória do 

Registo Civil 
29/06/2021 

 
2040 Apresentação no SEF 

29/06/2021 2042 Apresentação na 
Segurança Social 

Luxemburgo 

30/06/2021 2070 Apresentação no SEF 

30/06/2021 2075 Para Efeitos 
Judiciários 

 
 
 
 
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. 

 

CEMITÉRIO 

 

PONTO 3 – APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 
AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO 
USO PERPÉTUO DO COVAL 58 SITO NA ZONA S, NO CEMITÉRIO DE 
BENAVENTE. 
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Requerente: CRIB- Centro de Recuperação Infantil de Benavente 
 
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão por 
meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval 58, sito na Zona S 
 
 
 

 
 

Informação nº 72 de 02/07/2021 
 
 
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Benavente de 28/06/2021, 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 58, sito na Zona S, não se encontra à data concessionado. 
 
2– A Instituição requerente tem a intenção de concessionar o coval onde foi inumado 
dia 09 de Fevereiro de 2021, o utente da Instituição o Sr. José Manuel Simões 
Medeiros Gomes, o qual se encontrava sob a tutela da instituição por não ter 
familiares e ser portador de deficiência. 
 
3 – A Instituição requerente constituí sua pretensão, autorização para concessão 
perpétua do referido coval, para tal anexa cópia da acta da reunião ordinária datada 
de 31 de Maio de 2021 onde os órgãos competentes deliberaram a autorização para 
o pedido de concessão do coval supramencionado. 
 
 
 
 
À consideração superior 

 
A Assistente Técnica 

 
 
  

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa – 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente ausentou-se da sala durante a 
discussão deste ponto. O Sr. Secretário fez a explicação do ponto 3. Não se registaram mais 
intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO: Os três membros do executivo presentes na sala, deliberaram por 
unanimidade autorizar a concessão do referido coval.  

 
 
 
 

PONTO 4 – APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 
AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA MÁRMORE NO COVAL 23 ZONA 
S, SITO NO CEMITÉRIO DE BENAVENTE. 
 
Requerente: Luis Miguel Moreira Feio 
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para colocação de 
pedra mármore no coval nº 23 zona S, sito no Cemitério de Benavente. 
 

 
 
 

INFORMAÇÃO Nº 73 de 02/07/2021 
 
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Benavente de 22/06/2021, 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 223, sito na zona S, do Cemitério de Benavente, o mesmo se encontra à 
data concessionado em nome do requerente. (Alvará em anexo). 
 
 
2 – O requerente constitui sua pretensão, autorização para colocação de pedra 
mármore no referido coval com o seguinte epitáfio:” Maria José M.M.C. Feio N05-
04-1952 F17-04-2021 “. 
 
 
 
 



 ACTA Nº 14/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE 

06 de Julho de  2021 Pág. 8/43 

 

 

 

 
 
 
À consideração superior 

 
A Assistente Técnica 

 
 
  

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa – 
 
 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: O executivo deliberou por unanimidade aprovar a informação em apreço. 

 
 
 

EXPEDIENTE 

 

PONTO 5 – Atribuição de Toponímia/ Numeração de polícia- Rua Fernando 
Figueiredo- Benavente- Câmara Municipal de Benavente 

 

Entidade: Câmara Municipal de Benavente   

Assunto: Atribuição de Toponímia/ Numeração de polícia- Rua Fernando Figueiredo- 

Benavente 

 

Em referência ao assunto supra referido enviou Câmara Municipal de Benavente 

email, dirigido à Junta de Freguesia, que a seguir se transcreve: 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento da proposta apresentada pela Câmara 
Municipal de Benavente. 

 

PONTO 6 – ENVIO DE RELATÓRIO DAS VISTORIAS AOS ESPAÇOS DE JOGO 
E RECREIOS – Câmara Municipal de Benavente 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou que o relatório deve ser remetido aos serviços, 
para procederem em conformidade 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

PONTO 7 – ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO REMUNERATÓRIA (OPÇÃO 

GESTIONÁRIA) - Presidente da Junta de Freguesia de Benavente 

 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA N.º 74/ 2021 

MANDATO 2017/2021 

Alteração de posição remuneratória (opção gestionária) 

Considerando que, 

• A Junta de Freguesia tem aplicado o sistema de avaliação do desempenho aos trabalhadores, nos 

termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual (adiante designada por Lei do 

SIADAP); 

• O artigo 158.º do anexo da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na sua atual redação, Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas (adiante designada por LTFP) permite a alteração de posição remuneratória por 

opção gestionária dos trabalhadores que reúnam as condições previstas no n.º 2 do artigo 156.º da 

LTFP; 

• O universo dos trabalhadores definidos é constituído pelo conjunto dos trabalhadores da autarquia, 

desde que reúnam os requisitos previstos na lei; 
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• O trabalhador José António Fernandes Carvalho da Silva, obteve na avaliação do desempenho do 

ciclo de 2019/2020 a menção de Desempenho Excelente; 

• O trabalhador revelou elevadas competências técnicas, demonstrando em todas as circunstâncias 

grande sentido de responsabilidade e disponibilidade para com o serviço e ainda um enorme sentido 

de cooperação para com os objetivos a alcançar e para com os colegas de trabalho. Demonstrou um 

comportamento exemplar no exercício das suas funções.  

• Existe dotação no Orçamento da Freguesia para o ano 2021; 

• Que tratando-se de uma alteração jurídico-funcional da situação profissional do trabalhador, motivada 

pela alteração da sua posição remuneratória, a qual deve ser reduzida a escrito, face ao preceituado 

na alínea c) do n.º 2 do artigo 40.º da LTFP; 

• A decisão deve ser publicitada por afixação nas instalações da Freguesia e na sua página eletrónica, 

de acordo com o n.º 5 do artigo 158.º da LTFP. 

 

Propõe-se, ao órgão executivo, ao abrigo da competência definida na alínea e) do artigo 19.º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,  

1) Autorização para alteração de posição remuneratória do trabalhador José António Fernandes 

Carvalho da Silva, por opção gestionária, da 4.ª posição, para a 5.ª posição, nível remuneratório 

n.º 5 da tabela remuneratória única da carreira/categoria de Assistente Operacional, com efeitos 

a 1 de janeiro de 2021; 

2) Comunicar ao trabalhador a alteração de posição remuneratória conforme minuta de ofício em 

anexo; 

3) Publicitar, de acordo com o n.º 5 do artigo 158.º da LTFP, a alteração de posição remuneratória 

por opção gestionária; 

4) Assinar adenda ao contrato de trabalho por tempo indeterminado com o trabalhador, conforme 

minuta em anexo, e proceder à publicação, por extrato, no Diário da República.  

 

 

Benavente, 30 de Junho de 2021. 

 

A Presidente da Junta de Freguesia 

 

________________________________ 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar e homologar a informação/proposta 
apresentada pela senhora presidente, ao abrigo da competência prevista na alinea e) do artº 
19º do anexo I da lei nº 75/2013, de 12/09 e do artº 71º da lei do Siadap 

 

 

PONTO 8 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM REGIME DE 

EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO- Presidente da Junta de Freguesia 

 

INFORMAÇÃO/PROPOSTA Nº 75  

 

Considerando o contrato que esta Junta de Freguesia de Benavente tem com o 

funcionário Hélder Jacinto Seabra de Melo, com as funções de administrativo pelo 

período de um ano, que iniciou a 01/10/2020 e que o mesmo irá terminar a 

30/09/2021, objeto de uma renovação uma vez que o mesmo foi celebrado para 

fazer face ao atendimento ao balcão da secretaria desta Junta, o qual tem vindo a 

ter um acréscimo de atendimentos existindo no momento falhas a nível de pessoal 

ao serviço nesta secretaria as quais é imperativo colmatar. 

 

Proponho que o mesmo seja renovado por mais um período de um ano, com início 

a 01/10/2021 e termo a 30/09/2022, uma vez que no decorrer deste ano está 

previsto o mesmo aumento significativo de trabalho neste mesmo setor, 

considerando que esta mesma justificação preencha o requisito legal da renovação 

do contrato, bem como que o funcionário em causa aceite como essencial tal 

circunstância, para todos os efeitos legais. 
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À consideração superior 

A Presidente da Junta de Freguesia 

 

- Inês Branco de Almeida Vieira Correia- 

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da senhora presidente, 
bem como celebrar a renovação do contrato de trabalho na modalidade - trabalho em regime 
de emprego apoiado em mercado aberto. 

 

 

 

CONTABILIDADE 

 

PONTO 9 – PROJECTO DE DECISÃO FINAL TENDO EM VISTA A 

“REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA NO ENTRONCAMENTO DA EN118 COM 

A10, NA FREGUESIA DE BENAVENTE”- ADJUDICAÇÃO POR CONSULTA 

PRÉVIA 

 

INFORMAÇÃO Nº 76/2021 
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Projeto de decisão de adjudicação 
 

Análise das Propostas 

 

Informação GCCAV n.º 18/2021 

 

Processo Consulta Prévia n.º 001/CP/EMP/2021 

Data: 02/07/2021 

 

 

Assunto: Requalificação da Rotunda no entroncamento da EN 118 com o acesso à A10, em Benavente 

Proposta de decisão de adjudição_Análise das Propostas. 

 

 

1. Consulta prévia cuja autorização de contratação e designação de júri do procedimento foram 

concedidos por deliberação de executivo, datado de 11 de maio. 

 

2. O procedimento aplicável, ou seja, a execução da empreitada por Consulta Prévia, ao abrigo do 

n.º 1 da alínea b) do artigo 16º do Código dos Contratos Públicos. 

 

3. Foram, conforme então sugerido, convidadas três empresas a apresentar proposta, tendo para o 

efeito sido enviado o respetivo convite e documentos complementares. 
 

4. Uma vez que foi apresentada uma única proposta, nos termos do artigo 125.º do Código dos 

Contratos Públicos, compete aos serviços da entidade adjudicante pedir esclarecimentos sobre a 

mesma e submeter o projeto de decisão de adjudicação ao órgão competente para a decisão de 

contratar, não havendo lugar à fase de audiência prévia, nem à elaboração dos relatórios preliminar 

e final, pelo que será unicamente elaborado o presente relatório de Análise da Proposta – Decisão 

de Adjudicação. 
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5. Como referido foi apresentada uma única proposta, por parte empresa Verdasca & Verdasca, S.A., 

contendo todos os documentos solicitados no artigo 14º do convite, tal como se poderá inferir do 

quadro seguinte: 

 

Documento concorrente  

Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos S 

Lista Preços Unitários S 

Proposta de preço S 

Plano de Trabalhos S 

Plano de Mão-de-Obra S 

Plano de Equipamentos S 

Plano de Pagamentos S 

 

 

6. Registe-se o valor da proposta do concorrente e respetivo prazo de execução. 

 

Concorrente 
Valor 

Base 
Valor da proposta 

Desvio 

% 

Prazo 

(dias) 

Verdasca & Verdasca, S.A. 41.439,00€ 41.404,91€ -0.08 60 

Ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, se devido 
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7. No que concerne à natureza dos trabalhos, tendo por base o mapa de quantidades de trabalho, 

podemos concluir que a proposta dá resposta ao solicitado, não se tendo detetado quaisquer 

incorreções.  

8. Face ao exposto, submete-se, nos termos do n.º 1 do artigo 125º do CCP, a decisão de adjudicação 

da empreitada à firma Verdasca & Verdasca, S.A., pelo valor de 41.404,91€ (quarenta e um mil 

quatrocentos e quatro euros e noventa e um cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, 

com prazo de execução de 60 (sessenta) dias. 

 

9. Proferida a decisão de adjudicação, deverão ser apresentados os documentos de habilitação 

elencados no artigo 29º do Convite e a seguir referenciados, no prazo de 5 dias úteis após a 

receção da respetiva notificação conforme o estipulado no artigo 28º da mesma peça do 

procedimento: 

a. Declaração emitida conforme modelo constante no Anexo IV do convite do presente 

procedimento, nos termos do artigo 81.º, al. a) do CCP; 

b. Certidão do registo comercial  

c. Certificado do Registo criminal, que certifique que não foi condenado por sentença transitada 

em julgado por algum dos crimes referidos no artigo 55.º, n.º 1, als. b) e h) (no caso de pessoas 

singulares – será o referente ao titular da empresa, ou no caso de pessoas coletivas – serão 

os referentes aos titulares dos órgãos sócios de administração, direção ou gerência que se 

encontrem em efetividade de funções); 

d. Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a segurança 

social em Portugal; 

e. Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição de 

finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o previsto no 

artigo 3º.do Decreto-Lei nº. 236/95, de 13 de setembro; 

f.     Alvará de construção emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 

Construção, I.P. (IMPIC, I.P.), contendo as seguintes autorizações: 

i) Da 8ª Subcategoria da 2ª Categoria (vias de comunicação, obras de urbanização e outras 

infraestruturas) e em classe correspondente ao valor global da proposta; 

ii) 1ª Subcategoria da 4ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos 

especializados que lhe respeitam.  

1. Caso o adjudicatário se socorra de alvarás ou certificados de empreiteiros de obras públicas 

de subcontratados, aplicar-se-á o disposto no artigo 3.º, n.º 2 da Portaria n.º 372/2017, de 

14 de dezembro; 

2. Caso o adjudicatário, ou um subcontratado, nacional de Estado signatário do Acordo sobre 

o Espaço Económico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Públicos da Organização 

Mundial de Comércio não seja titular do alvará ou do certificado referidos nas alíneas 

anteriores deve apresentar, em substituição desses documentos, uma declaração emitida pelo 
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IMPIC, I. P., comprovativa de que pode executar a prestação objeto do contrato a celebrar 

por preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular de um alvará ou de um certificado 

de empreiteiro de obras públicas contendo as habilitações adequadas à execução da obra 

a que se refere o presente programa de procedimento.  

 

10.    Após a comunicação de adjudicação, deverá o adjudicatário também entregar: 

 

• no prazo de dez (10) dias contados da notificação da decisão de adjudicação, 

apresentar Plano de Segurança e Saúde, resultante do desenvolvimento e especificação 

do PSS – fase de projeto integrante do concurso e adequado à obra posta a concurso. 
 

• até à data da celebração do contrato, os seguintes documentos: 

 

a) Declaração do adjudicatário indicando quem irá outorgar o contrato; 

b) Declaração da empresa adjudicatária de que o diretor da obra pertence ao seu quadro técnico se for o 

caso ou documento comprovativo de contratação do diretor da obra, cobrindo o prazo de execução da 

mesma; 

c) Termo de responsabilidade do diretor de obra, conforme modelo apresentado no Anexo V do presente 

Convite; 

d)  Declaração de Direção de Obra, válida, emitida pela Associação Profissional do Diretor da Obra. 

 

• O adjudicatário deve prestar caução no prazo de dez dias a contar da notificação da 

decisão de adjudicação, nos termos e observando as demais formalidades previstas no 

artigo 90.º do CCP 

• A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos 

pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução, de acordo com os 

respetivos modelos constantes do Anexo VI do Convite 

• Para além da sua apresentação por via eletrónica, deverá ser apresentado à entidade 

adjudicante o original do meio pelo qual prestou a caução. 

• O valor da caução é de 5% do preço contratual 

• No prazo de dois (2) dias o adjudicatário, deve ainda, pronunciar-se relativamente à 

minuta de contrato, sob pena de a mesma ser considerada aceite (art. 101º do C.C.P.). 

• O adjudicatário deverá indicar quem irá outorgar o contrato, bem como os elementos 

do outorgante a constar no documento a assinar. 
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11. Proposta de Decisão 

           Face ao exposto os serviços, na qualidade de júri do concurso propõem, para efeitos de decisão 

final/adjudicação a proposta do concorrente Verdasca & Verdasca, S.A.,, no valor de 41.404,91€, acrescido de 

IVA à taxa legal se aplicável, e pelo prazo de execução de 60 (sessenta) dias. 

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 Verdasca & Verdasca, S.A., acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, pelo valor 

global contratual de 41.404,91€, 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, 02 de junho de 2021 

Os serviços do GCCAV 

 

Ana Brardo 

Assistente Técnica 

 

João Guimarães 

Assistente Técnico 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado, por unanimidade, adjudicar a procedimento à entidade Verdasca & 
Verdasca, S.A., conforme proposta de adjudicação apresentada pelos serviços, bem como a minuta do 
contrato e a notificação ao adjudicatário. 

 

PONTO 10 – AJUSTE DIRECTO NO ÂMBITO DO ACORDO QUADRO 

CELEBRADO NO SEGUIMENTO DO CONCURSO PUBLICO Nº 01/2021/CCE- 

AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS- GCCAV  

 

INFORMAÇÃO Nº 77/2021 

Informação GCCAV n.º 17/2021 

 

  

Processo Consulta n.º 2021/AJD/005 
Data: 30/06/2021 

 

Assunto: “Aquisição de Apólices de Seguros, ao abrigo do AQ n.º 02/2021 

 

1. Identificação do procedimento: 005/AJD/2021 

 

2. Objeto: “Aquisição de Apólices de Seguros” 

 

3. Tipo de procedimento: Ajuste direto no âmbito do Acordo Quadro celebrado no seguimento do 

Concurso Público n.º 01/2021/CCE – Aquisição de Apólices de Seguros. 
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4. Identificação do concorrente: GENERALI SEGUROS, S.A. 

 
5. Valor da proposta apresentada:  
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6. Admissão ou exclusão da proposta (artigos 70.º e 146.º do Código dos Contratos Públicos): A 

proposta apresentada pelo concorrente deverá ser admitida por cumprir com todas as formalidades 

exigidas para o procedimento em análise, do mesmo modo que respeita todas as cláusulas 

estabelecidas no caderno de encargos, não se verificando, portanto, qualquer um dos fundamentos 

para a sua exclusão previsto nos artigos 70.º e 146.º do CCP. 

 



 ACTA Nº 14/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE 

06 de Julho de  2021 Pág. 36/43 

 

 

 

7. Caução: Não exigível ao abrigo do artigo 88.º, n.º 2 do Código dos Contratos Públicos. 

 

8. Redução do contrato a escrito: De acordo com o artigo 94.º do Código dos Contratos Públicos o 

contrato será reduzido a escrito.  

Segundo o artigo 127.º é obrigatória a sua publicação no site www.base.gov.pt, sob pena de 

ineficácia do contrato, nomeadamente para efeitos de pagamento. 

 

9. Proposta de decisão:  

9.1. Nos termos do artigo 125.º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos, estes serviços na pessoa 

da funcionária, Ana Maria Ventura Brardo, propõem a admissão da proposta apresentada e 

consequente adjudicação ao concorrente GENERALI SEGUROS, S.A., pelos valores unitários 

demonstrados na tabela, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, não podendo no entanto 

ultrapassar o valor global de 18.000,00€, sendo que o contrato cessa imediatamente se entretanto 

atingido, e pela prestação dos serviços objeto do acordo quadro, a Autarquia deverá pagar ao 

prestador, apenas o preço resultante da aplicação dos preços unitários apresentados na proposta, às 

quantidades de serviços efetivamente prestados. 

9.2. Proposta de minuta do contrato: Nos termos do artigo 98.º, n.º 2 do CCP, a minuta do 
contrato a celebrar.  

 9.3. Gestor do Contrato: Nos termos e para efeitos do artigo 290.º-A, no contrato celebrado entre 
as partes será indicado o Gestor do Contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 
execução do mesmo, que para o efeito se propõe o Assistente Técnico, João Emanuel Duarte de 
Carvalho Guimarães. 

 

Caso as propostas sejam aprovadas, 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: 

 Da adjudicação; 

 Para apresentação, no prazo previamente fixado, dos documentos de habilitação 

exigidos; 

 Da minuta do contrato a celebrar. 

 

 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. 

http://www.base.gov.pt/
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Submeta-se à apreciação superior, 

 

Benavente, 30 de junho de 2021 

A Assistente Técnica, 

- Ana Maria Ventura Brardo - 

 

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade adjudicar o procedimento à entidade 
GENERALI SEGUROS SA, conforme proposta de adjudicação apresentada pelos serviços, bem 
como a minuta do contrato e a notificação ao adjudicatário. 

 

 

PONTO 11 - “AQUISIÇÃO DE BENS ARTÍSTICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 

MONUMENTO DE HOMENAGEM AO BOMBEIRO”, NO JARDIM QUINTA DO 

PORTÃO DE FERRO, NA FREGUESIA DE BENAVENTE- GCCAV 

 

INFORMAÇÃO Nº78/2021 

Informação GCCAV n.º 16/2021 

 

 

Processo Consulta n.º 2021/AJD/004 
Data: 30/06/2021 
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Assunto: “Aquisição de bens artísticos para implantação de Monumento de Homenagem ao 

Bombeiro”, no Jardim Quinta do Portão de Ferro, na Freguesia de Benavente 

 

  

Projeto de decisão de adjudicação 
 

 

1. Abertura do procedimento: 
 

Considerando, a decisão de contratar, conforme deliberação exarada sobre a Informação n.º 
14/2021, de 04 de junho, 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  

€ 12.500 € 12.500 

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 € 12.500 (doze 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. 

 

Benavente, 30 de junho de 2021 

 

 

 

Ana Brardo 

 

Assistente Técnica 
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Anexo:  

Declaração de cabimento; 

Minuta do Contrato 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade adjudicar o procedimento à empresa 
PARQUES EDEN, de Lucília Amado de S. Faustino, conforme proposta de adjudicação 
apresentada pelos serviços, bem como a minuta do contrato e a notificação ao adjudicatário. 

 

 

PONTO 12 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Secretaria da Junta de Freguesia – 02/07/2021 

Caixa Geral de Depósitos 

Conta n.º 01565910530: Cinquenta e um mil e cinquenta e nove euros e noventa 

e nove cêntimos 

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

oito cêntimos    

Num total de cinquenta e quatro mil quatrocentos e doze euros e noventa e sete 

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

cêntimos , são  de operações de tesouraria e cinquenta e um mil e cinquenta e nove 

euros e noventa e nove cêntimos  de operações orçamentais.  
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  

 

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento 

 

PONTO 13 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria 

da Junta de Freguesia de Benavente 

Presente o documento em epígrafe referente ao dia um do mês de Julho  de dois mil 

e vinte e um que acusava os seguintes saldos:  

 

EM COFRE: cento e nove euros e setenta e oito cêntimos  

CGD: cinquenta mil novecentos e vinte e nove euros e sessenta e oito cêntimos 

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

TOTAL DE BANCOS: cinquenta e quatro mil trezentos e trinta e dois euros e 

sessenta e seis cêntimos 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES: cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta 

e dois euros e quarenta e quatro cêntimos 

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA : cinquenta e quatro mil quatrocentos e 

quarenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos  
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Sendo que, cinquenta e um mil oitenta e nove euros e quarenta e seis cêntimos, são 

de  operações orçamentais e  três mil trezentos e cinquenta e dois euros e noventa 

e oito cêntimos, são de operações não orçamentais.  

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  

 

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento 

 

 

PONTO 14 – INTERVENÇÃO DE FREGUESES 

 

INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

 

PONTO 15 – INTERVENÇÃO DE MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 
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PONTO 16- 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 o Sr. Secretário da Junta de Freguesia de Benavente, 

deu por encerrada a reunião, às dezanove horas e quarenta 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. 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 
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