
ATA Nº 8/2021 

 

Ao décimo quinto dia do mês de Abril de dois mil e vinte e um, o executivo da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Anços, reuniu na sede da Freguesia por convocatória do presidente, para cumprir a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Segunda alteração ao orçamento das despesas e ao plano plurianual de investimentos; 

2. Aquisição de viatura ligeira mista para transporte de passageiros e mercadorias com caixa 

metálica tri-basculante - Ajuste directo (alínea d) do n.° 1 do artigo 20.° do CCP). 

 

Relativamente ao ponto 1), o executivo após várias consultas ao mercado, chegou à conclusão que 

não é possível adquirir uma viatura ligeira mista para transporte de pessoas e mercadorias com caixa 

aberta metálica tri-basculante por menos de € 16.300,00 já com IVA incluído, pelo que torna-se 

necessário reforçar a rúbrica do orçamento das despesas que cabimenta a aquisição da respectiva 

viatura. O executivo concordou ainda que a aquisição da viatura que está prevista no orçamento 

continua a ser de enorme pertinência para o serviço da Junta de Freguesia. Face ao exposto o 

executivo deliberou por unanimidade reforçar a rúbrica da despesa 0701100201 Aquisição de Viatura 

com o montante de € 6.300,00 retirando o mesmo valor na rubrica da despesa 0701030100 instalações 

de serviços, bem como alterar o Plano Plurianual de Investimentos de acordo com as alterações feitas 

nas referidas rubricas da despesa.  

Quanto ao ponto 2.) o Presidente apresentou a seguinte proposta: 

Considerando que: 

1. É necessário adquirir uma viatura ligeira mista de transporte de pessoas e mercadorias, torna-se 

necessário abrir um procedimento ao abrigo do CCP, para a aquisição da mesma, de harmonia 

com o art° 55ᵉ da Lei n° 73/2013, de 3/09. 

2. A respetiva despesa encontra-se prevista no orçamento para o ano em curso - rubrica 

orçamental 0701100201 e no projecto 14-2021 do Plano Plurianual de Investimentos; 

Assim, consideram-se reunidas as condições necessárias para se dar início ao competente 

procedimento, pelo que se propõe que a Junta de Freguesia, no uso da competência conferida pelo 

disposto nos artigos 36.° e 38.º do Código dos Contratos Públicos, doravante designado por CCP, 

aprovado pelo Decreto-lei, n.°18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.°111-

B/2017; de 31 de agosto: 

1. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no art°- 18º do CCP) e do valor 

máximo do beneficio económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do 

contrato a celebrar (de acordo com os limites ao valor do contrato constantes dos art° 19' a 21°- 



do CCP), propõe-se a adopção de um ajuste directo para a aquisição da viatura ligeira mista de 

transporte de pessoas e mercadorias, nos termos do disposto na alínea d) do n.°1, do artigo 

20.°- do CCP; 

2. Fixar em € 16.300,00 o preço base previsto, em conformidade com a consulta preliminar 

efetuada, nos termos do art' 47º n° 1 do DL 18/2008, de 29/1, para efeitos de adjudicação. 

3. Aprovar o convite (elaborado nos termos do artigo 115.° do CCP) e o caderno de encargos, 

conforme estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 40.°- do CCP; anexo à presente proposta. 

4. Convidar a apresentar proposta de orçamento a empresa Stand Avenida. 

5. Que a apresentação da proposta e documentos que a instruam seja feita através de correio 

electrónico, de harmonia com o disposto no n.° 4 do artigo 115.°, do CCP; 

6. Não exigir caução, ao abrigo da alínea a) do n.° 2 do artigo 88.° do CCP; 

7. Não exigir a redução do contrato a escrito, ao abrigo da alínea c) do n.°- 1 do artigo 95.° do CCP; 

8. Autorizar, no uso da competência conferida pelo disposto na alínea b) do n.° 1 do artigo 18.-° do 

Decreto-lei n.' 197/99, de 08 de Junho, a despesa resultante da aquisição do bem, cabimentada 

na rubrica orçamental 0701100201 e no projecto 14-2021 do Plano Plurianual de Investimentos. 

Face ao exposto, o executivo da Junta de Freguesia deliberou por unanimidade a abertura do 

procedimento para aquisição de viatura ligeira mista para transporte de passageiros e mercadorias com 

caixa metálica tri-basculante, nos exactos termos da proposta apresentada pelo Presidente da Junta. 

  Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata. 

 

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro: 

  

 

 

 

  


