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 Proposta n.º 239/2019 

 

Exmos. Membros da Junta de Freguesia de Alvalade, 

 

Considerando que: 

 

I. Através da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, foi aprovado o regime jurídico da 

reorganização administrativa territorial autárquica, o qual veio a ser executado 

através da lei n.º 22-A/2013, de 28 de janeiro, que procedeu à reorganização 

administrativa do território das freguesias de todo o país; 

II. No caso específico de Lisboa a Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, aprovou a 

reorganização administrativa da cidade, atribuindo especificamente às suas 

freguesias acrescidas atribuições, nomeadamente as de gerir e assegurar a 

manutenção de espaços verdes, de acordo com a alínea a) do artigo 12.º deste 

mesmo diploma legal; 

III. A Freguesia de Alvalade tem como propósito melhorar e qualificar todo o seu 

espaço público e em particular os espaços verdes através da sua manutenção 

adequada para a promoção de uma maior fruição, por parte de todos, e até 

qualidade ambiental nesta freguesia; 

IV. Nesse contexto torna-se necessário que a Freguesia de Alvalade proceda à 

aquisição de material específico para a manutenção dos espaços verdes, como 

seja, material de rega; 

V. Se pretende o fornecimento de determinado material de rega e em quantidades 

especificas; 

VI. Foi feito um pedido de cotação junto da CSD – Espaços Verdes Unipessoal, Lda., a 

qual apresentou um orçamento, que cumpre todos os requisitos exigidos pela Junta 

de Freguesia de Alvalade, e que consta do documento em anexo; 

VII. O valor para o fornecimento de todo o material de rega nunca ultrapassará o 

montante de €9.742,06 (nove mil, setecentos e quarenta e dois euros e seis 

cêntimos); 
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VIII. Em função do valor em causa deverá ser adotado um procedimento pré-

contratual por ajuste direto, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º, a 

alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º e o n.º 2 do artigo 112.º, todos do Código dos 

Contratos Públicos (doravante designado por CCP), aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação; 

 

Tenho a honra de propor a esta Junta de Freguesia que delibere: 

1. Aprovar a decisão de contratar a “Fornecimento de material de rega’” - 

Processo n.º 27/AJ/JFA/2019, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 

do artigo 36.º do CCP, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, 

de 11 de abril; 

 

2. Autorizar a realização da despesa emergente do contrato a celebrar, que 

contempla o preço base de €9.742,06 (nove mil, setecentos e quarenta e dois 

euros e seis cêntimos), acrescido de imposto sobre o valor acrescentado à taxa 

legal aplicável, se este for legalmente devido, com cabimento na orgânica 

03.00.00 e económica 02.01.14.00.00 do Orçamento da Junta de Freguesia de 

Alvalade para 2019, conforme documento em anexo; 

 

3. Aprovar a escolha do tipo de procedimento, de acordo com o artigo 38.º do 

CCP, e o consequente lançamento do procedimento pré-contratual por ajuste 

direto, ao abrigo das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 

16.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º, ambos do CCP, cuja tramitação 

obedecerá ao disposto nos artigos 112.º a 127.º do mesmo Código; 

 

4. Aprovar as peças do procedimento anexadas à presente proposta, em 

conformidade com a alínea a) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 40.º do CCP, 

concretamente o Convite à apresentação de proposta e o Caderno de 

Encargos; 

 

5. A consulta por convite, nos termos do n.º 2 do artigo 112.º e do n.º 1 do artigo 

113.º, ambos do CCP, à seguinte entidade, mostrando-se respeitados os 

limites do n.º 2 do artigo 113.º do mesmo diploma legal: 
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                C.S.D. – Espaços Verdes, Unipessoal, Lda. 

Avenida da Quinta Grande, 53,9º 

2610-156 Alfragide, Amadora 

NIF 513491678 

geral@csd-espacosverdes.pt; 

 

6. A designação da Arq. Rita Lobo, como gestora do contrato, nos termos e para 

os efeitos do artigo 290.º-A do CCP. 

 

Lisboa, em 26 de junho de 2019. 

 

 

O Tesoureiro, 

 

 

 

José Ferreira 


