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Despacho n.º P09/2022 

Aquisição de uma viatura Renault Twingo para o Núcleo do Espaço Público 

 

Considerando os termos da Proposta n.º JF 08/2022, de 11 de abril, onde se deliberou os termos 

e a autorização para a aquisição de uma viatura para a fiscalização no Núcleo do Espaço 

Público. 

Considerando que por pesquisa no mercado de viaturas usadas foi possível encontrar uma 

viatura usada com menos de dez anos e com as características pretendidas por um valor 

vantajoso, cujo estado de conservação e preço se considera adequado ao pretendido. 

Considerando que foram selecionadas três propostas de viaturas, que variam entre os 

€4.950,00 e os €4.990,00, que foram observadas fisicamente e que se juntam em anexo e se 

consideram parte integrante do presente Despacho.  

Considerando o conhecimento dos modelos Renault Twingo e Citroen C1, que equipam a 

parte da frota automóvel da Junta de Freguesia, pelo se se considerou adequada a aquisição 

de um automóvel idêntico.  

Considerando que a viatura Renault Twingo, em venda pela empresa “VMC Auto, Lda.”, 

apresenta a melhor relação entre a dimensão e caraterísticas da viatura, a sua idade e a sua 

quilometragem.  

Considerando a fatura e a cópia dos documentos da viatura, que se anexam e se consideram 

como parte integrante da presente proposta. 

Considerando o previsto na alínea kk) do número 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que define a competência da Junta de Freguesia para a aquisição de bens 

móveis. 

Considerando os limites de autorização de despesas no Presidente da Junta, definidos pela 

Proposta n.º JF 02A/2021, de 18 de outubro, nos termos da alínea h) do número 1 do artigo 

18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pontualmente ampliados pela proposta n.º JF 

08/2022, de 11 de abril. 

Considerando a delegação de poderes no Presidente da Junta, efetuada através da 

Proposta n.º JF 01A/2021, de 18 de outubro.  

 

Atento aos considerandos e ao enquadramento legal acima referido, determino: 

1. A aquisição da viatura com a matrícula 47-JE-30, do modelo Renault Twingo 1.2 Confort, à 

empresa “VMC Auto, Lda.”, pelo valor de €4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa 

euros). 

2. Efetuar o seu registo de pro+priedade em nome da Freguesia de Agualva e Mira Sintra. 

AgualvaCacém, 10 de maio de 2022  

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

___________________________________ 

Carlos Casimiro 

ASSINATURA DIGITALIZADA 
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