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ATA Nº 22/2022 

 

Ata da Reunião Ordinária da Freguesia de Salir de Matos 

 

Data da Realização: 

20 de junho de 2022 

Presenças: Presidente – Flávio André Alves Jacinto. Alexandra Isabel Caetano 

Noronha e Paulo Renato Branco Mendes de Castro, Secretária e Tesoureiro 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Secretariou: Maria Manuela Ferreira Luís de Sousa, coordenadora técnica. -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hora de Abertura: Foi declarada aberta a reunião, pelo Sr. Presidente da Junta, 

Flávio Jacinto, pelas dez horas. --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um - Informações Diversas do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

de Salir de Matos. -------------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, referindo que: ---------- 

a) Tomou conhecimento de toda a correspondência recebida e expedida, editais, 

avisos, comunicados, bem como todos os requerimentos entregues na 

secretaria; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Dois – Apresentado pelo Sr Presidente da Junta de Freguesia, a 

Proposta Nº 4/2022. ----------------------------------------------------------------------------- 

Documento que aqui se transcreve: -------------------------------------------------------  

“Considerando que: 

I) Em 02 de maio de 2022, foi aprovada, por deliberação da Junta de 

Freguesia de Salir de Matos, a decisão de contratar a “Aquisição de 

combustíveis rodoviários em postos de abastecimento públicos para a 

frota da Freguesia de Salir de Matos Proc. n.º 02/2022”; ---------------------- 
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II) Pretendeu-se deste modo assegurar o normal e regular funcionamento da 

frota da Freguesia; ----------------------------------------------------------------------- 

 

III) Foi, subsequentemente, enviado convite a apresentar proposta e o 

caderno de encargos do procedimento à entidade Sara Sábio Unipessoal, 

Lda. NIF 510 358 322no dia 02/06/2022, prazo para apresentar propostas 

termina às 17:00 h do dia 07/06/2022; ---------------------------------------------- 

 

IV) Nesta conformidade, às 11:15 h do dia 07/06/2022, a Empresa Sara 

Sábio, LDA, apresentou a sua proposta que consiste no Anexo I, II, Lista 

de Postos, Procuração de Concurso e Proposta- CFS- Freguesia de Salir 

de Matos; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

V) A proposta da entidade, Sara Sábio Unipessoal, Lda., prevê o 

fornecimento dos bens descritos no Caderno de Encargos com o desconto 

de € 0,0700 (sete cêntimos) por litro, inclui o Imposto sobre o Valor 

acrescentado, pelo que está em conformidade com o preço base do 

procedimento; ----------------------------------------------------------------------------- 

 

VI) O encargo total que resulta para a Freguesia de Salir de Matos em 

cabimento na rubrica económica 02.01.02.01.00 e 02.01.02.02.00, da 

Orgânica 01, do Orçamento em vigor, conforme documentos de 

cabimentos n.º 24 e 25. -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, tenho a honra de propor a esta Junta de Freguesia que 

delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Adjudicar, no âmbito do procedimento referente à “Aquisição de 

combustíveis rodoviários em postos de abastecimento públicos para a frota  

da Freguesia de Salir de Matos - Proc. n.º 02/2022”, a proposta da Empresa 

Sara Sábio, Lda., de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 73.º CCP; ------- 
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2. Aprovar a minuta do contrato em anexo e autorizar a respetiva outorga, nos 

termos do n.º 1 do art.º 98.º e do n.º 3 do art.º 106.º CCP; ----------------------- 

 

3. Notificar a decisão de adjudicação ao concorrente, ao abrigo do n.º 1 do 

artigo 77.º do CCP; -------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Notificar o adjudicatário, em simultâneo com a decisão de adjudicação, para 

apresentar, no prazo de 5 dias úteis, os documentos de habilitação exigidos 

nos termos dos n.ºs 1 e 2 do Ponto XV do Convite e para reclamar, querendo, 

da minuta do contrato, ao abrigo das alíneas a) e d) do n.º 2 do artigo 77.º 

do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo analisou a referida proposta e deliberou aprovar a proposta de 

Adjudicação e a Minuta do Contrato. Documentos que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante desta ata, se 

arquivam. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três – Presente o Termo de Compra de Um Coval no Cemitério 

Paroquial da Freguesia de Salir de Matos, Coval Nº 513, comprado por Maria 

da Conceição aos 29 de dezembro de 1982.  A mesma doou os seus bens 

a António Coito do Carmo e sua esposa Maria Fernanda Tavares da Silva 

Santos, conforme a Relação de bens e a escritura de doação celebrada em 

16 de dezembro de 1982, no Cartório Notarial de Rio Maior. Documentos 

apresentados por António Coito do Carmo, por falecimento da sua esposa 

Maria Fernanda Tavares da Silva Santos, solicitando para o efeito a 

utilização do referido Coval Nº 513. ------------------------------------------------- 

Documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e como fazendo 

parte integrante desta ata, se arquivam. ---------------------------------------------------- 

O Executivo analisou o referido pedido e perante os factos, deliberou autorizar a 

utilização da referida sepultura. ---------------------------------------------------------------- 

Para os efeitos tidos por convenientes foi deliberado proceder a um averbamento  
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no Termo de Compra do Coval, onde por doação de todos os bens de Maria da 

Conceição, a António Coito do Carmo e sua esposa Maria Fernanda Tavares da 

Silva Santos os mesmos e seus herdeiros, passam a ter o direito ação e posse 

ao referido terreno (Coval Nº 513). -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Quatro – Presente a Quarta Alteração Orçamental – Receitas 

Legalmente Consignadas. -------------------------------------------------------------------- 

Documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo parte 

integrante desta ata, se arquiva. --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Cinco – Modificação ao PPI – Alteração Nº 3 --------------------------------- 

Presente a terceira alteração ao PPI – Alteração Nº 3, para o ano económico de 

2022. Documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo 

parte integrante desta ata, se arquiva. -------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: Todas as deliberações, foram aprovadas por unanimidade. --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encerramento da Reunião: -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelas doze horas e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente Flávio Jacinto, 

deu por encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente ata, que 

depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos 

intervenientes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente ______________________________________________________ 
 
 

Secretária ______________________________________________________ 
 
Tesoureiro ______________________________________________________ 

 

Ata Redigida por: Maria Manuela Ferreira Luís de Sousa – Funcionária 

designada para o efeito. ----------------------------------------------------------------------- 

 


