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MANDATO 2021– 2025  

17.ª REUNIÃO ORDINÁRIA   

16 DE MARÇO DE 2022  

ATA N.º 17 

Ao décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, reuniu o 

executivo da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, na décima sétima reunião (ordinária), na 

sede da Junta de Freguesia, sita na Rua António Saúde, 13, em Lisboa, com a seguinte ORDEM DE 

TRABALHOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ATA N.º 08/2021 (NM) – Aprovar a ata N.º 08-2021(NM) referente à 8ª reunião extraordinária realizada 

a 30-12-2021; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. ATA N.º 11/2022 – Aprovar a ata N.º 11-2022 referente à 11ª reunião ordinária (pública) realizada a 

26-01-2022; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. PROPOSTA Nº 64/2022 – Aprovar a ratificação da decisão de adjudicação do procedimento pré-

contratual por Consulta Prévia (CP/PREV n.º 53/JFSDB/2021 NM) para aquisição de produtos 

alimentícios para refeitórios – Mercearias e Produtos Não Alimentares, no âmbito do programa de 

alimentação escolar “Crescer Saudável”, e no âmbito das atividades desenvolvidas pelos Pelouros da 

Ação Social, Cultura, Desporto e Academia de São Domingos, sob a responsabilidade da Junta de 

Freguesia de São Domingos de Benfica, à entidade Pac&Bom – Comércio e Serviços Lda., com o NIF 

503554049, com o preço contratual de 51 875,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal, e ratificar a minuta 

do Contrato de Aquisição de Bens; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. PROPOSTA Nº 65/2022 – Aprovar a ratificação da adjudicação do procedimento pré-contratual por 

Ajuste Direto para aquisição de Serviços de Gestão e Acompanhamento à Manutenção do Espaço 

Público da Freguesia de São Domingos de Benfica, à entidade Nuno Rafael Olivença Bento, com NIF 

212 162 390, com o preço contratual de 19 200,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal, e ratificar o 

Contrato de Aquisição de Serviços; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. PROPOSTA Nº 66/2022 – Aprovar a ratificação da decisão de adjudicação do procedimento pré-

contratual por Consulta Prévia (CP/PREV n.º 66/JFSDB/2021NM) para aquisição de produtos 

alimentícios para refeitórios – Pão e produtos de panificação, no âmbito do programa de alimentação 

escolar “Crescer Saudável” e no âmbito das atividades desenvolvidas pelos Pelouros da Ação Social, 

Cultura, Desporto e Academia de São Domingos, à entidade Sofapa – Sociedade Fabril de Panificação, 

Lda., com o NIF 500271119, com o preço contratual de 20 352,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal, e 

ratificar a minuta do Contrato de Aquisição de Bens; ------------------------------------------------------------------- 
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6. PROPOSTA Nº 67/2022 – Aprovar a ratificação da decisão de adjudicação do procedimento pré-

contratual por Consulta Prévia, para aquisição de serviços de Limpeza e Higienização em espaços a 

cargo e sob a responsabilidade da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, à entidade 

SaniAmbiente, Lda., com NIF 506665836, com o preço contratual de 45 718,70 €, ao qual acresce IVA 

à taxa legal, e ratificar a minuta do Contrato de Aquisição de Serviços; ------------------------------------------- 

7. PROPOSTA Nº 68/2022 – Aprovar a ratificação da decisão de adjudicação do procedimento pré-

contratual por Consulta Prévia, para aquisição de serviços de apoio técnico e logístico à atividade de 

empregabilidade – rede Emprega de São Domingos de Benfica, à entidade Sofia Alexandra Praxedes 

Xavier Silva, com o NIF 204048613, com o preço contratual de 15 600,00 €, ao qual acresce IVA à taxa 

legal, e ratificar a minuta do Contrato de Aquisição de Serviços; ---------------------------------------------------- 

8. PROPOSTA Nº 69/2022 – Aprovar a celebração de Protocolo de Estágio Curricular entre o 

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras – Escola Secundária D. Pedro V e a Freguesia de São 

Domingos de Benfica, para futura integração de alunos em contexto de estágio curricular, a respetiva 

minuta, e sua submissão à Assembleia de Freguesia; ----------------------------------------------------------------- 

9. PROPOSTA Nº 70/2022 – Aprovar a ratificação da decisão de modificação objetiva ao Contrato de 

Empreitada de obras públicas inicial para requalificação das Ruas Mariano Pina, Augusto Pina e Maestro 

Frederico de Freitas, quanto ao prazo contratual, por mais 60 (sessenta) dias. --------------------------------- 

----- Estiveram presentes: o Presidente da Junta de Freguesia, José do Carmo Ataíde da Câmara, e os 

vogais, José António Marques de Melo, Pedro Manuel da Cunha da Silva Ribeiro, Maria José Sobral de 

Oliveira, Ana Isabel Neiva e Rui João Velez dos Santos Camelo. --------------------------------------------------- 

----- Faltou a vogal, Beatriz Maria Marreiros Patrício Forsado Gonçalves. ---------------------------------------- 

1. ATA N.º 08/2021 (NM) – Foi aprovada, por unanimidade a Ata N.º 08-2021(NM) referente à 8.ª reunião 

extraordinária realizada a 30-12-2021; -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ATA N.º 11/2022 – Foi aprovada, por unanimidade, a Ata N.º 11-2022 referente à 11.ª reunião 

ordinária (pública) realizada a 26-01-2022; -------------------------------------------------------------------------------- 

3. PROPOSTA Nº 64/2022 – No âmbito do programa de alimentação escolar “Crescer Saudável”, e no 

âmbito das atividades desenvolvidas pelos Pelouros da Ação Social, Cultura, Desporto e Academia de 

São Domingos, sob a responsabilidade da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, foi 

aprovada, por unanimidade, a ratificação da decisão de adjudicação do procedimento pré-contratual por 

Consulta Prévia n.º 53/JFSDB/2021(NM) para aquisição de produtos alimentícios para refeitórios – 

Mercearias e Produtos Não Alimentares, à entidade Pac&Bom – Comércio e Serviços Lda., com o NIF 

503554049, com o preço contratual de 51 875,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal, e a minuta do 

contrato de aquisição de bens, nos termos da proposta; --------------------------------------------------------------- 

4. PROPOSTA Nº 65/2022 – Por falta de meios próprios e de modo a assegurar a gestão e organização 

das tarefas relacionadas com a manutenção e conservação do espaço público, foi aprovada, por 
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unanimidade, a ratificação da adjudicação do procedimento pré-contratual, por ajuste direto, para a 

aquisição de serviços de gestão e acompanhamento à manutenção do espaço público da Freguesia de 

São Domingos de Benfica, à entidade Nuno Rafael Olivença Bento, com NIF 212 162 390, com o preço 

contratual de 19 200,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal, e a minuta do contrato de aquisição de 

serviços, nos termos da proposta; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. PROPOSTA Nº 66/2022 – No âmbito do programa de alimentação escolar “Crescer Saudável” e no 

âmbito das atividades desenvolvidas pelos Pelouros da Ação Social, Cultura, Desporto e Academia de 

São Domingos, foi aprovada, por unanimidade, a ratificação da decisão de adjudicação do procedimento 

pré-contratual, por consulta prévia (CPREV n.º 66/JFSDB/2021NM), para a aquisição de produtos 

alimentícios para refeitórios – Pão e produtos de panificação, à entidade Sofapa – Sociedade Fabril de 

Panificação, Lda., com o NIF 500271119, com o preço contratual de 20 352,00 €, ao qual acresce IVA 

à taxa legal, e a minuta do contrato de aquisição de bens, nos termos da proposta; -------------------------- 

6. PROPOSTA Nº 67/2022 – Na sequência da Deliberação n.º 07/2022, de 11/02, foi aprovada, por 

unanimidade, a ratificação da decisão de adjudicação do procedimento pré-contratual por consulta 

prévia (CPREV n.º47/JFSDB/2021NM), para a aquisição de serviços de limpeza e higienização em 

espaços a cargo e sob a responsabilidade da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, à 

entidade SaniAmbiente, Lda., com NIF 506665836, com o preço contratual de 45 718,70 €, ao qual 

acresce IVA à taxa legal, e a minuta do contrato de aquisição de serviços, nos termos da proposta; ----- 

7. PROPOSTA Nº 68/2022 – Na sequência da Deliberação n.º 37/2022, de 26/01, foi aprovada, por 

unanimidade, a ratificação da decisão de adjudicação do procedimento pré-contratual por consulta 

prévia, para a aquisição de serviços de apoio técnico e logístico à atividade de empregabilidade – rede 

Emprega de São Domingos de Benfica, à entidade Sofia Alexandra Praxedes Xavier Silva, com o NIF 

204048613, com o preço contratual de 15 600,00 €, ao qual acresce IVA à taxa legal, e a minuta do 

contrato de aquisição de serviços, nos termos da proposta; ---------------------------------------------------------- 

8. PROPOSTA Nº 69/2022 – Pretendendo promover a igualdade de oportunidades e incentivar a 

emancipação da sua jovem comunidade, foi aprovada, por unanimidade, a celebração de Protocolo de 

Estágio Curricular com o Agrupamento de Escolas das Laranjeiras – Escola Secundária D. Pedro V, 

para a futura integração de alunos em contexto de estágio curricular, a respetiva minuta, e sua 

submissão à Assembleia de Freguesia, nos termos da proposta; --------------------------------------------------- 

9. PROPOSTA Nº 70/2022 – A pedido do empreiteiro e porque a Câmara Municipal de Lisboa irá 

proceder à requalificação do coletor de saneamento na Rua Mariano Pina, e tendo sido tomada a decisão 

de colocar o tapete betuminoso no final da intervenção da CML, foi aprovada, por unanimidade, a 

ratificação da decisão de modificação objetiva ao Contrato de Empreitada de obras públicas inicial para 

a requalificação das Ruas Mariano Pina, Augusto Pina e Maestro Frederico de Freitas, quanto ao prazo 

contratual, por mais 60 (sessenta) dias, nos termos da proposta. --------------------------------------------------- 
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----- Nada mais havendo a tratar, a Secretária, leu a ata em minuta, que foi aprovada, por unanimidade. 

Deu-se por encerrada a reunião às dezoito horas e vinte e três minutos, da qual foi elaborada a presente 

Ata que vai ser assinada pela Secretária e pelo Presidente da Junta. --------------------------------------------- 

------ Lisboa, 16 de março de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------- A Secretária ------------------------------------------------------------ 

 
 

------------------------------------------------ Maria José Sobral de Oliveira ------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- O Presidente ------------------------------------------------------------- 
 

 

------------------------------------------------------- José da Câmara ----------------------------------------------------------- 


