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ATA N.º 14/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 3 de abril de 2018
Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas, reuniu a Junta
de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º
156, na 25.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa Fragata, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O vogal
Henrique Sá Melo justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1. O executivo avaliou as atividades previstas para a comemoração do 752.º
aniversário da Freguesia, bem como os preparativos de abertura das estações das
bicicletas partilhadas GIRAS, em Telheiras.
1.2. O Presidente deu ainda nota da reunião que manteve com o Recreativo Águias da
Musgueira na semana anterior.

2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 215/2018: Atribuição de subsídio à OGAE Portugal – Organização
Geral de Apoio à Eurovisão para apoio à realização da Gala 2018, no valor de €
300,00 (trezentos euros): (Proposta n.º 15-C/2018)
Aprovada por unanimidade

95

2.2.

Deliberação n.º: 216/2018: Adjudicação a FERNANDO SANTOS (SUCESSORES),
LDA. gravação e produção de medalhas para condecorações na cerimónia de
comemoração do 752º aniversário do Lumiar, no valor de € 260,65 (duzentos e
sessenta euros e sessenta e cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 320,60 (trezentos e vinte euros e sessenta
cêntimos) (Proposta n.º 16-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º: 217/2018: Aquisição de serviços de ensino de desenho de
observação a João Teles Rebolo, composto por 8 aulas com duração de 2 horas,
pelo valor de 210 € (duzentos e dez euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
se devido (Proposta n.º 17-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º: 218/2018: Aquisição de serviços musicais (canto) a Ana Leonor
dos Santos Pereira no âmbito da programação evocativa do 25 de Abril A Cor da
Liberdade a ter lugar no Salão Nobre do Edifício Sede da JFL no próximo dia 18
de abril, pelas 21h00, no valor de 400 € (quatrocentos euros), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, se devido (Proposta n.º 18-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º: 219/2018:
Aquisição de serviços musicais (piano) a António Manuel da Silva Ferreira no
âmbito da programação evocativa do 25 de Abril A Cor da Liberdade a ter lugar
no Salão Nobre do Edifício Sede da JFL no próximo dia 18 de abril, pelas 21h00,
no valor de 400 € (quatrocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
se devido (Proposta n.º 19-C/2018).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
3.1. Deliberação n.º 220/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de contrato de aquisição de serviços para atividades da programação
Junta-te ao Verão 2018, por consulta prévia, com um montante máximo de
despesa de até € 60.000 (sessenta mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor.
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
mesma fazem parte integrante.
Aprovação do convite às seguintes entidades:
 Barraqueiro Transportes, SA , NIPC: 502 514 019
 Viagens e Turismo Planeta Tours, Transportadora Rodoviária Interna e
Internacional de Passageiros, Lda., NIPC: 503 360 708
 UTS Viagens e Serviços, S.A., NIPC: 504 133 799
 Isidoro Duarte, S.A., NIPC: 500 142 467
 António Gomes Tecedeiro, S.A. (AGT Bus), NIPC: 501 276 343
 Frota Azul (Algarve) – Transportes e Turismo, Lda., NIPC: 500 059 136
 Eva Transportes, S.A., NIPC: 502 536 071
 Aerocoope – Sociedade Cooperativa de Assistência a Transportes Aéreos,
CRL, NIPC: 500 306 478
 Ravera Luna – Animação Turística e Transportes, Unipessoal, Lda., NIPC: 507
074 106
 Samatrans – Transportes Santos e Marques, Lda, NIPC: 501 778 330
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e os
erros e omissões do caderno de encargos.
Designar o júri do procedimento, com a seguinte composição:
Presidente: Cláudia Ferreira
Vogais Efetivos: Inês Mota, Patrícia Martins
Vogais Suplentes: Paula Camacho, Paula Santos
(Proposta n.º 44-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 221/2018: Adjudicação tendente à celebração de 12 (doze)
contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para monitorização de
atividades e crianças da CAF EB1 Telheiras, durante o período de férias da Páscoa
2018, a celebrar com i) Bruno Freitas Penela; ii) Charlene Marie-Therese Camille
Chaut; iii) Débora Dolores do Espírito Santo Cardoso; iv) Michael Ferreira
Cranmer; v) Rodrigo Alexandre Antunes Vaz; vi) Érica Catarina Vieira Fernandes
da CAF S. Vicente com i) André Cristóvão da Conceição Tavares Serras, ii) Sara
Varela, iii) Sara Rita Mendes de Carvalho, iv) Miguel Maria Dimas Nogueira de
Cabedo Vasconcelos; e da CAF Quinta dos Frades com i) Inês Silva e ii) Nuno
Duarte Indjai, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa, relativamente a cada um dos contratos a celebrar, de €
400,00 (quatrocentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar: (Proposta n.º 45-E/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 222/2018: Adjudicação à ILHA DO NUNCA, UNIPESSOAL, LDA.
animação no evento Cidade das Crianças, no valor de € 270,60 (duzentos e setenta
euros e sessenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
46-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
4.1.

Deliberação n.º 223/2018: Abertura do procedimento de contrato de
empreitada de obras públicas para execução de trabalhos de medidas de acalmia
de trânsito – sobre-elevação de passagens de peões, por consulta prévia, com
um montante máximo de despesa de € 14.000,00 (catorze mil euros), acrescido
de IVA, à taxa legal em vigor.
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Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação e caderno de
encargos e seus anexos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que
da mesma é parte integrante;
Aprovação do convite às seguintes entidades:
 Estrela Norte, Engenharia e Construção Civil, Lda., NIPC: 507 383 125
 Armando Cunha, S.A., NIPC: 500 316 066
 TECNOPROGRESSO, Obras públicas e Construção Civil, Lda NIPC: 514 186 720
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento e os erros e omissões do caderno de encargos.
Designar o júri do procedimento, com a seguinte composição:
Presidente: Paulo Ribeiro
Vogais Efetivos: Inês Mota, Joana Antunes
Vogais Suplentes: Cláudia Ferreira, Ana Leite
(Proposta n.º 9-EPV/2018)
Aprovada por unanimidade
5. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1. Deliberação n.º 224/2018: Atribuição de subsídio à Associação das Coletividades
do Concelho de Lisboa para apoio à corrida da liberdade, no valor de € 250,00
(duzentos e cinquenta euros): (Proposta n.º 31-D/2018)
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º: 225/2018: Adjudicação a FABRIGIMNO – Fabricação de
Material de Desporto, Lda. reparação e colocação de balizas andebol/futsal do
polidesportivo do Alto da Faia, no polidesportivo da Escola Secundária do Lumiar,
no valor de € 806,40 (oitocentos e seis euros e quarenta cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 991,87 (novecentos e noventa
e um euros e oitenta e sete cêntimos): (Proposta n.º 32-D/2018).
Aprovada por unanimidade
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6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
6.1.

Deliberação n.º: 226/2018: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de calçado para os trabalhadores ao serviço
da Junta de Freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo
de despesa de € 2.843,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e três euros), a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de proposta e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
mesma fazem parte integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia
a sua assinatura.
Aprovação do convite à seguinte entidade: WURTH (Portugal) – Técnica de
Montagem, Lda., NIPC: 500 302 030
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e
os erros e omissões do caderno de encargos: (Proposta n.º 19-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade

Finalmente, a Junta de Freguesia deliberou por unanimidade, nos termos do n.º 2 do
artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovar a presente ata, que vai
assinada pelo Presidente, Pedro Delgado Alves, e pela Secretária, Patrocínia César. E não
havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa, 3 de abril de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

