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ATA Nº 26/2022 

 

Ata da Reunião Ordinária da Freguesia de Salir de Matos 

 

Data da Realização: 

08 de agosto 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 – Da abertura do Procedimento para a Reconstrução da Ponte 

da Quinta da Loura. ----------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência da aprovação pelo Órgão Executivo do lançamento do 

procedimento de Ajuste Direto para a aquisição de bens e serviços para a 

reconstrução da Ponte da Quinta da Loura, através de deliberação datada de 06-

06-2022, foi consultado a empresa Diviplana Obras Públicas, NIF 515 253 090, 

morada Rua das Traquinas, 17 Moita do Poço, 2460-100 Turquel; ------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Do Projeto de Decisão --------------------------------------------------------------------------- 

Ao abrigo do n.º 1 e 2 do artigo 125.º do CCP procede-se à elaboração do 

presente projeto de decisão nos seguintes termos: -------------------------------------- 

A entidade consultada apresentou a proposta, através da qual resultou o preço 

contratual de 12.350,00 € (doze mil trezentos e cinquenta euros), acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada a declaração exigida no convite do procedimento; ---------------- 

O proponente da despesa confirmou que os termos e condições constantes da 

proposta correspondem ao solicitado no caderno de encargos; ---------------------- 

A consulta à entidade não violou os limites previstos no n.º 2 e n.º 5 do artigo 

113.º do CCP, nem se conhecem impedimentos que obstem à celebração do 

contrato em causa; -------------------------------------------------------------------------------- 

A despesa tem enquadramento no órgão 010000, na económica 0701040100, 

cabimento n.º 423, no código CPV 45221119-9 - Obras de renovação de pontes; 

Não há lugar à fase de negociação; ---------------------------------------------------------- 

Não há lugar a caução; -------------------------------------------------------------------------- 

Não há lugar a audiência prévia; -------------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto do n.º 1 do artigo 94.º do CCP, o contrato será reduzido 

a escrito através da elaboração de um clausulado em suporte papel. -------------- 

Propõe-se que, nos termos do projeto de decisão de adjudicação supra que ora 

se submete ao Órgão Executivo, ao abrigo do n.º 1 do artigo 125.º do CCP, o 

mesmo delibere: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Adjudicar a Diogo Rebelo Santos, sócio gerente da empresa Diviplana Obras 

Públicas, NIF 515 253 090, morada Rua das Traquinas, 17 Moita do Poço,  2460-

100 Turquel ao abrigo dos artigos 16.º n.º 1 al. a) e n.º 2 al. e), artigo 20.º n.º 1 

al. d) e artigos 112º a 127º, todos do Código dos Contratos Públicos, com as 

respetivas retificações e alterações entretanto introduzidas, a aquisição de bens 

e serviços para a reconstrução da Ponte da Quinta da Loura, pelo valor total de 

12.350,00 € (doze mil, trezentos e cinquenta euros), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aprovar, ao abrigo do n.º 2 do artigo 98º do Código dos contratos Públicos, a 

minuta do contrato a celebrar, em anexo à presente Proposta e que faz dela 

parte integrante, incumbindo ao Presidente da Freguesia Salir de Matos, Flávio 

André Alves Jacinto, a representação da mesma na outorga do contrato, nos 

termos do n.º 3, do artigo 106.º do CCP. ----------------------------------------------------

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

O encargo total que resulta para a Freguesia de Salir de Matos em cabimento na 

rubrica económica 0701040100, da Orgânica 01, do Orçamento em vigor, 

conforme documentos de cabimentos n.º 423. --------------------------------------------

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

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

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

Adjudicar, no âmbito do procedimento referente à aquisição de bens e serviços 

para a reconstrução da Ponte da Quinta da Loura 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 – Verifica-se como necessário a pintura exterior e manutenção total 

do edifício da Junta de Freguesia e Centro de Saúde, por a mesma carecer de 

trabalhos desta natureza e dado que a existente se encontra degradada. A sua 

realização contribui para o aumento do bem-estar generalizado dos funcionários 

e fregueses. Pelo exposto, torna-se necessário: ------------------------------------------ 

a) A aquisição de bens e serviços para a Pintura Exterior do Edifício da Junta 

de Freguesia e Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------- 

Comprovada a impossibilidade de satisfação da necessidade constatada por 

meio de recursos próprios na medida em que o mapa de pessoal da Junta de 

Freguesia não dispõe de trabalhadores habilitados, nem suficientes para a 

execução das referidas tarefas, foi apresentada pelo Sr. Presidente Flávio 

Jacinto a Proposta de Abertura de um Procedimento para contratar a aquisição  
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de bens e serviços para a Pintura Exterior do Edifício da Junta de freguesia e 

Centro de Saúde. Sendo que a competência para tomar a decisão de contratar, 

escolher o procedimento e aprovar as peças de procedimento é da Junta de 

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

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

Ponto Quatro – A reunião do Executivo a realizar no dia 15 agosto, por motivos 

de calendário (feriado) foi antecipada para o dia 8 de agosto. ------------------------

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

Ponto Cinco – Transferência no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) 

para o expediente de limpeza do Centro escolar de Salir de Matos, referente ao 

ano Letivo de 2021/2002. ------------------------------------------------------------------------

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

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. ----------------------------------------------------------------------- 

 


