ACTA N.º 01/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE

INÍCIO: 18,30 HORAS
ENCERRAMENTO: 20,00 HORAS

No dia treze de Janeiro de dois mil e quinze, 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
António Pereira Rodrigues Ramalho, Vogal
Telmo Valentim Faria José, Vogal

FALTAS: Não se registaram ausências.
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

Aprovação
anterior

da

acta

INTERESSADO

da

reunião

CONSULTA Nº 06/2014

2

Prestação
de
serviços
de
manutenção e conservação de
jardins e zonas verdes – Projecto
de decisão de adjudicação

Secretaria da Junta de Freguesia –
Informação nº 1

CONTABILIDADE
3

Saldos Bancários das
Junta de Freguesia
13 de Janeiro de 2015

Contas da

Secretaria da Junta de Freguesia
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ASSUNTO

INTERESSADO

4

Balancete

5

Intervenção de Fregueses

6

Intervenção
Executivo

7

Aprovação
minuta

Secretaria da Junta de Freguesia

dos
de

membros

do

deliberações

em

Secretariou a reunião o senhor Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário
da Junta de Freguesia de Benavente.

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, oportunamente
distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração.

CONSULTA Nº 06/2014

PONTO 2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DE JARDINS E ZONAS VERDES DA FREGUESIA DE BENAVENTE- PROJECTO
DE ADJUDICAÇÃO – Secretaria da Junta de Freguesia

INFORMAÇÃO Nº 01/2015, de 09/01/2015

13 de Janeiro de 2015
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Processo Consulta n.º 06/2014
Data: 09/01/2015
Assunto: Prestação de serviços de manutenção e conservação de
jardins e zonas verdes da Freguesia de Benavente pelo período de 36
meses.

Projeto de decisão de adjudicação
1. Abertura do procedimento:
Considerando, a decisão de contratar, conforme deliberação exarada sobre a
Informação n.º 114/2014, de 12 de dezembro, bem como, o procedimento
aplicável, ou seja, a aquisição com recurso ao procedimento de Ajuste Direto, ao
abrigo do disposto pela alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP; foram, conforme
então sugerido, convidadas três empresas, nomeadamente, ARTMÍSIA- CENTRO
DE JARDINAGEM, L.DA, COSTA E LEANDRO, LDA E CACHOJARDINS –
CRIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, L.DA.

2. Receção e admissão da proposta:
Na sequência da abertura do procedimento, verificou-se que no decurso do
prazo para a receção de propostas, apenas a empresa CACHOJARDINS –
CRIAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA. Procedendose 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

CACHOJARDINS – CRIAÇÃO,
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE € 71.953,38
€ 71.953,38
ESPAÇOS VERDES, LDA.
Aos valores acrescem o IVA à taxa legal em vigor.

13 de Janeiro de 2015
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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.
5. Proposta de decisão de adjudicação:
Face ao exposto, submete-se a proposta de decisão de adjudicação da
prestação de serviços à empresa CACHOJARDINS – CRIAÇÃO, GESTÃO E
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA. pelo valor global de € 71.953,38
(setenta e um mil novecentos e cinquenta e três euros e trinta e oito cêntimos),
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, 09 de Janeiro de 2015

Ana Brardo
Assistente Técnica

Anexo: Declaração de cabimento.
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente fez a introdução do ponto,
dizendo que todos os membros do executivo já conhecem bem este processo, que
se iniciou com o quadro de delegação de competências e que culmina agora com a
única proposta apresentada dos três convites enviados. Mais informou que, tal
como todos os membros do executivo tiveram oportunidade de analisar nos
documentos que foram enviados pela empresa CachoJardins, tudo está em
conformidade com o que foi solicitado, pelo que se cumprem todos os requisitos
necessários para a adjudicação da Prestação de serviços de manutenção e
conservação de jardins e zonas verdes da Freguesia de Benavente pelo período de
36 meses.
O Sr. Secretário pediu a palavra para dizer que depois da adjudicação será feito o
mais rapidamente possivel o contrato em notário, uma vez que a Junta de
Freguesia não dispõe de Oficial Público para o efeito. Nessa conformidade esperase que na próxima semana esse mesmo contrato relativo a esta prestação de
serviços possa ser assinado pela Sra. Presidente, iniciando-se a manutenção dos
jardins e espaços verdes no dia seguinte. Até lá, a Junta continua a assegurar
alguns dos espaços verdes da freguesia no que diz respeito essencialmente à
limpeza, situação que já decorre desde a passada semana.
Não se registaram mais intervenções.

DELIBERAÇÃO: A proposta enviada pela empresa CACHOJARDINS – CRIAÇÃO,
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA. pelo valor global de €
71.953,38 (setenta e um mil novecentos e cinquenta e três euros e trinta e oito
cêntimos) + IVA, valor total para os três anos do contrato, foi adjudicada por
Unanimidade.

CONTABILIDADE

PONTO 3 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA –
Secretaria da Junta de Freguesia –09/01/2015

Depósitos à Ordem:
Caixa Geral de Depósitos
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Conta n.º 01565910530 – seis mil quinhentos e quinze euros e quarenta e seis
cêntimos
Conta n.º 01565909130 – três mil seiscentos e setenta e um euros e quarenta e
quatro cêntimos
Novo Banco
Conta n.º 340037390005 – dez mil setecentos e noventa e seis euros e setenta
e oito cêntimos
Conta nº 0000095044384 – zero cêntimos
Conta nº 000095044481 – zero cêntimos
Conta nº 100427818593 - quinze mil duzentos e cinquenta euros
Num total de trinta e seis mil duzentos e trinta e tres euros e sessenta e oito
cêntimos,
sendo de operações orçamentais, trinta e dois mil quinhentos e
sessenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos e de operações de tesouraria três
mil seiscentos e setenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos.

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

PONTO 4 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria
da Junta de Freguesia de Benavente
Presente o documento em epígrafe referente aos oito dias do mês de Janeiro de
dois mil e quinze que acusava os seguintes saldos:

EM COFRE: quinhentos e noventa e oito euros e sessenta e cinco cêntimos
CGD: seis mil e trinta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos
13 de Janeiro de 2015
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CGD OT: dois mil cento e vinte euros e vinte e oito cêntimos
NOVO BANCO: oito mil quinhentos e seis euros
NOVO BANCO PP: zero euros
NOVO BANCO TESOURARIA: quinze mil duzentos e cinquenta euros
TOTAL DE BANCOS: trinta e um mil novecentos e onze euros e cinquenta e dois
cêntimos
TOTAL DE DISPONIBILIDADES: trinta e dois mil quinhentos e dez euros e
dezassete cêntimos
Sendo que trinta mil trezentos e oitenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos
são de operações orçamentais e dois mil cento e vinte euros e vinte e oito
cêntimos são de operações não orçamentais

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

PONTO 5 - INTERVENÇÃO DE FREGUESES

Não houveram intervenções
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PONTO 6 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
A Sra. Presidente pediu a palavra para falar sobre o recente falecimento do Senhor
António José Coimeiro. Um homem da terra, que foi autarca neste município e um
grande empreendedor. Marcou várias gerações com os conhecimentos que sempre
transmitiu. Foi director admnistrativo e financeiro do Branco & Carvalho, esteve
ligado ao movimento associativo, fundou a sua própria empresa; a Prolavra - em
Benavente - uma das maiores empresas do país em maquinaria agrícola; formou o
Núcleo da Nersant em Benavente e foi fundador também da Cabena, em
Benavente; a única empresa portuguesa que fabrica mobiliário urbano.
Era um homem muito chegado às suas raízes Benaventinas e um estudioso das
“gentes da borda d’água”, as suas gentes.
Por tudo isto e por ter sido sempre um homem de causas, cumpre-me em nome
da Junta de Freguesia de Benavente endereçar os sentidos pêsames à sua família.
O restante executivo associou-se à Sra. Presidente nas sentidas palavras e julga
importante enviar esta intervenção à família.

PONTO 7 - 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 senhor Secretário da Junta de Freguesia de
Benavente, deu por encerrada a reunião, às vinte horas, do que para constar se
lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. No que
respeita a deliberações foi a mesma aprovada por minuta, para efeitos imediatos,
nos termos do nº 3 do artigo 57º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.
E eu, Paula Cristina Craveiro Frieza, Tesoureira da Junta de Freguesia, a subscrevo
e também assino.
_________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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