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INÍCIO: 18,30 HORAS 

ENCERRAMENTO:19,15 HORAS 

 

No dia sete de Julho de dois mil e vinte, 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 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 

 

AUSENCIAS: Registou-se a ausência do Sr.Bruno Manuel Soares Nepomuceno, 
Vogal 

 

 

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. 
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ORDEM DO DIA 

 

  ASSUNTO INTERESSADO 

1 

 

Aprovação da ata nº 09, da reunião 
ordinária, de 25/06/2020 

 

 

 

 

 

ATESTADOS DE RESIDENCIA  

 

 

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 23/06/2020 a 
03/06/2020 

Informação nº 36 - Secretaria da Junta 
de Freguesia  

 AJUSTE DIRECTO  

3 
Projecto de decisão final – 
Adjudicação processo de aquisição 
de viatura de serviço. 

 

Informação nº 37 – Secretaria da Junta 
de Freguesia 

 

 CONTABILIDADE  

4 
Saldos Bancários da Junta de 
Freguesia de Benavente  Secretaria da Junta de Freguesia  
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  ASSUNTO INTERESSADO 

5 

 

Resumo Diário de Tesouraria(SC-9) 
Pocal 

 

 Secretaria da Junta de Freguesia 

6 
Intervenção de Fregueses  

 
 

7 

Intervenção dos membros do 
Executivo 

 

 

8 

Aprovação de deliberações em 
minuta 

 

 

 

 

Secretariou a reunião a senhor Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário  da 

Junta de Freguesia de Benavente  

 

 

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº 09 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 
25/06/2020 

 

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 

25/06/2020,oportunamente distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração. 
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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 23/06/2020 a 03/07/2020 NESTA JUNTA DE 
FREGUESIA – Secretaria da Junta de Freguesia de Benavente 

 
 

INFORMAÇÃO Nº 36, DE 03/07/2020 
 

 
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 23/06/2020 

a 03/07/2020 ao balcão desta Junta de Freguesia, que a seguir se identificam:  

 
Data Nº Registo de entrada Efeitos 

 
23/06/2020 1935 SAD-GNR 
25/06/2020 1969 Judiciais 
26/06/2020 1976 Assuntos Bancários 
29/06/2020 1992 Diversos 
01/07/2020 2037 SEF 

 
 
A Ratificação 

 
A Assistente Técnica 

 
- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha De Sousa – 

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade ratificar os despachos dos 
requerimentos identificados na presente informação 
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AJUSTE DIRECTO 

 

PONTO 03 – PROJECTO DE DECISÃO FINAL – ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VIATURA DE SERVIÇO- Secretaria da 
Junta de Freguesia  

 

INFORMAÇÃO Nº 37, DE 03/07/2020 

 

Processo Consulta n.º 2020/ADJ/01 

         Data: 25/06/2020 

 

Assunto: “Aquisição de viatura de serviço”. 

 

  

Projeto de decisão de adjudicação 

 

1. Abertura do procedimento: 
 

Considerando, a decisão de contratar, conforme deliberação exarada sobre a 
Informação n.º 35/2020, de 23 de junho, bem como, o procedimento aplicável, ou 
seja, a aquisição com recurso ao procedimento de Ajuste Direto, ao abrigo do 
disposto pela alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP; foi, conforme então sugerido, 
convidada a empresa, TONDELMOTORS – Venda e Reparação de Veículos, S.A.  
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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 TONDELMOTORS – 
Venda e Reparação de Veículos, S.A.  

 

      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. 

 

 

Concorrente 
Valor 
estimado 

Valor global da 
proposta 

 

TONDELMOTORS – Venda e Reparação 
de Veículos, S.A.  

 

€ 12.500 € 12.500 

 

 

Os valores já incluem IVA à taxa legal em vigor (isento de taxa de IVA – bens em 
segunda mão). 
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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, enviando ao órgão competente para decisão de contratar, 

para que decida sobre a aprovação da proposta contida no presente Projeto de 

Análise, nomeadamente para efeitos de adjudicação. 

 

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

5.1. Proposta de decisão de adjudicação: 

 

Face ao exposto, submete-se a proposta de decisão de adjudicação da 
“aquisição de viatura de serviço”, usada à empresa TONDELMOTORS – Venda e 
Reparação de Veículos, S.A. pelo valor global de € 12.500 (doze mil e quinhentos 
euros), IVA não aplicável conforme taxa legal em vigor, nos termos do artigo 125º, 
n.º 1 do CCP. 

 

5.2. Proposta de minuta do contrato 

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; 
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c) 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. 

 

 

A Assistente Técnica, 

 

-Ana Maria Ventura Brardo- 

 

 

 
 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  

 

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade, adjudicar a proposta 
apresentada pela empresa Tondelmotors SA., pelo valor de 12.500 euros 
(doze mil e quinhentos euros), bem como a minuta do contrato. 

Notifique-se a entidade adjudicada nos termos do ponto 5.2 do projecto de 
decisão de adjudicação. 
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CONTABILIDADE 

 

PONTO 04 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Secretaria da Junta de Freguesia – 03/07/2020 

 

Caixa Geral de Depósitos 

Conta n.º 01565910530: sessenta e sete mil duzentos e noventa euros e dez 

centimos  

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

Num total  de setenta mil trezentos e catorze  euros e três cêntimos , sendo que 

três mil e vinte e três euros e noventa e três  centimos são  de operações de 

tesouraria e sessenta e sete mil duzentos e noventa euros e dez centimos são de 

operações orçamentais.  

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento 
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PONTO 05 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria 

da Junta de Freguesia de Benavente 

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

e vinte que acusava os seguintes saldos:  

EM COFRE: cento e oitenta e sete euros oitenta e seis centimos  

CGD: oitenta e cinco mil vinte e quantro euros e noventa e um centimos   

CGD OT: três mil e vinte e três euros e setenta e três centimos   

TOTAL DE BANCOS: oitenta e oito mil quarenta e oito euros e sessenta e quatro 

centimos  

TOTAL DE DISPONIBILIDADES: oitenta e oito mil duzentos e trinta e seis euros 

e cinquenta centimos  

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA: oitenta e oito mil duzentos e trinta e seis 

euros e cinquenta centimos 

Sendo que oitenta e cinco mil duzentos e doze euros e setenta e sete centimos , são 

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

são de operações não orçamentais.  

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento 
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PONTO 06 – INTERVENÇÃO DE FREGUESES  

Não se encontravam Fregueses presentes na reunião 

 

 

PONTO 07 – INTERVENÇÃO DE MEMBROS DO EXECUTIVO 

Não se registaram intervenções 

 

 

PONTO 08 - 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 dezanove horas e quinze 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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E eu Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia a 

subscrevo e também assino. 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                           _________________________________ 

 

 


