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ATA N.º 20/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 2 de maio de 2018
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, na 31.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros da Junta de Freguesia, a saber, o Presidente,
Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais
Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1. O Presidente informou o executivo do decurso das primeiras atividades da
programação de comemoração do 25 de abril, tendo dado nota da exposição que
se encontra patente na Galeria de Exposições sobre Exilados Políticos.
1.2. O Presidente deu ainda nota da audição já realizada na Assembleia Municipal, nas
comissões competentes para a sua apreciação, das promotoras da petição sobre
a utilização do lote K0 de Telheiras (junto da Escola Básica e do Jardim de Infância)
para um uso distinto do da construção de uma Igreja e Centro Paroquial,
informando que aguarda pela marcação da sua própria audição nas comissões. O
Presidente informou ainda da reunião realizada nos Paços do Concelho com o
Vereador Manuel Salgado e representantes da Paróquia de Telheiras com vista à
procura de uma solução para a questão suscitada.
1.3. O Presidente deu ainda nota de que inaugurou os atendimentos descentralizados
em Telheiras no passado dia 30 de abril, à semelhança do que ocorrera já no Alto
do Lumiar.
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1.4. Foi ainda feito o balanço da reunião realizada com o Presidente da CML e com os
Vereadores Duarte Cordeiro e Manuel Salgado e vários dirigentes municipais, para
a preparação da próxima geração de contratos de delegação de competências e
fecho de pendências relativos aos celebrados no mandato anterior.
1.5. Finalmente, o executivo saudou a Casa do Minho pela comemoração do seu
aniversário e do respetivo Rancho Folclórico.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 271/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 650 (seiscentos e
cinquenta euros) à Associação Recreativa Amigos do Paço do Lumiar com vista à
prestação de apoio ao enquadramento musical da Procissão em honra de S.
Sebastião (Proposta n.º 26-C/2018)
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 272/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 160 (cento e
sessenta euros) à Universitas - Cooperativa de Ensino Superior e Investigação
com vista a apoiar deslocações escolares ao concelho de Sintra (Proposta n.º 27C/2018)
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 273/2018: Atribuição de subsídio no valor de €1.800 (mil e
oitocentos euros) à Associação Orquestra Académica de Lisboa - AOAL - com vista
a apoiar a realização do Concerto da Primavera no Colégio S. João de Brito
(Proposta n.º 28-C/2018)
Aprovada por unanimidade
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2.4. Deliberação n.º 274/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de sistema de exaustão para o Mercado do Lumiar com a
entidade Faustino Vieira, Unipessoal, Lda., por ajuste direto, pelo preço de
11.143,76 (onze mil, cento e quarenta e três euros e setenta e seis cêntimos),
acrescido de IVA, se devido, à taxa legal.
Notificar da entidade Faustino Vieira, Unipessoal, Lda. para apresentar os
documentos de habilitação em falta exigidos nos termos do disposto no artigo 81.º
do Código dos Contratos Públicos e ponto 10.º do Ofício Convite e aprovação da
minuta do contrato a celebrar. (Proposta n.º 6-ECON/2018)
Aprovada por unanimidade

2.5. Deliberação n.º 275/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de sistema de frio para o Mercado do Lumiar para revestir
as duas câmaras frigoríficas de conservação de carne e produtos hortofrutícolas
para o Mercado do Lumiar, com vista à sua adaptação e transformação para
colhimento de novas valências de biológico e grossista, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de € 17.069,07 (dezassete mil e sessenta e nove
euros e sete cêntimos), a que acresce o IVA, se devido, à taxa legal em vigor com
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, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a
sua assinatura e convite à seguinte entidade: Soresime – Rep. Imp. Equip.
Hoteleiros, Lda. (NIPC: 501 924 540)
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da 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 7-ECON/2018)
Aprovada por unanimidade

127

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1. Deliberação n.º 276/2018: Abertura de procedimento de formação de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para requalificação da habitação, sita
na Travessa do Morais, n.º 2, 1.º, no Lumiar, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de até € 690,00 (seiscentos e noventa euros), acrescido de
IVA, se devido, à taxa legal em vigor, conforme mapa de trabalhos em anexo à
presente proposta, com aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação e caderno de encargos e seus anexos) e convite à seguinte entidade:
PERFEITO PERÍMETRO – Construções – Remodelações, Lda (NIPC: 513 112 170)
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da 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 28-S/2018)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 277/2018: Aprovação da 5.ª alteração ao Orçamento e 5.ª
alteração ao Plano de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2018, de acordo
com os quadros em anexo à presente proposta e que da mesma fazem parte
integrante. (Proposta n.º 6-T/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
5.1. Deliberação n.º 278/2018: Adjudicação a Roadwork - Construções e Obras
Públicas LDA o fornecimento de serviços de transporte e montagem de palco para
a Cidade das Crianças pelo valor de € 680 (seiscentos e oitenta euros) a qual
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo um total de € 836,40 (oitocentos e
trinta e seis euros e quarenta cêntimos) (Proposta n.º 54-E/2018)
Aprovada por unanimidade
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5.2. Deliberação n.º 279/2018: Adjudicação a Bairro e Jardim - Associação Cultural o
fornecimento de serviços de animação para a Cidade das Crianças pelo valor de €
277 (duzentos e setenta e sete euros) a qual acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo um total de € 300 (trezentos euros) (Proposta n.º 55-E/2018)
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 280/2018: Adjudicação a Bairro e Jardim - Associação Cultural o
fornecimento de serviços de animação para a Cidade das Crianças pelo valor de €
277 (duzentos e setenta e sete euros) a qual acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo um total de € 300 (trezentos euros) (Proposta n.º 56-E/2018)
Aprovada por unanimidade

5.4. Deliberação n.º 281/2018: Adjudicação a Remsa Aluguer, LDA o fornecimento de
serviços de limpeza para as casas de banho da Cidade das Crianças pelo valor de €
600 (seiscentos euros) a qual acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo um
total de € 738 (setecentos e trinta e oito euros) (Proposta n.º 57-E/2018)
Aprovada por unanimidade

5.5. Deliberação n.º 282/2018: Adjudicação a Anos D'aventura, LDA o fornecimento
de produtos de limpeza para os Componentes de Apoio à Família da Quinta dos
Frades, Telheiras e S. Vicente e para o Centro de Artes e Formação do Bairro da
Cruz Vermelha pelo valor de € 343,23 (trezentos e quarenta e três euros e vinte e
três cêntimos) a qual acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo um total de €
422,17 (quatrocentos e vinte e dois euros e dezassete cêntimos (Proposta n.º 58E/2018)
Aprovada por unanimidade
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5.6. Deliberação n.º 283/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 380 (trezentos e
oitenta euros) à Associação de Pais do Jardim de Infância do Lumiar com vista a
apoiar a organização da Festa do Pijama (Proposta n.º 59-E/2018)
Aprovada por unanimidade

5.7. Deliberação n.º 284/2018: Aprovação das conclusões contantes do relatório final
elaborado pelo júri do procedimento, que desta deliberação é parte integrante, e,
consequentemente:
a) Admitir as propostas apresentadas pelas Entidades Concorrentes
BARRAQUEIRO e UTS – VIAGENS E SERVIÇOS, S.A.;
b) Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para atividades da programação Junta-te ao Verão
2018, a celebrar com a entidade Concorrente Sociedade UTS – VIAGENS E
SERVIÇOS, S.A., NIPC 504 133 799, pelo preço contratual de € 53.625,00,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos propostos no respetivo
relatório final.
Determinar a notificação das entidades Concorrentes da decisão de adjudicação
à UTS – VIAGENS E SERVIÇOS, S.A, e da entidade UTS – VIAGENS E SERVIÇOS, S.A.
para apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto
no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e ponto 12.º do Ofício Convite e
aprovação a minuta do contrato a celebrar. (Proposta n.º 60-E/2018)
Aprovada por unanimidade

5.8. Deliberação n.º 285/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de transporte de 19 casinhas de madeira, por
ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 2.800 (dois mil e
oitocentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, com
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 e convite à seguinte entidade: Transportes Cá Vai
Sintra, Lda. (NIPC: 500 425 361)
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Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento, os
erros e omissões do caderno de encargos e decidir sobre a suspensão e prorrogação
do prazo para a apresentação de propostas. (Proposta n.º 61-E/2018)
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
6.1. Deliberação n.º 286/2018: Adjudicação a Anos D'aventura Lda o fornecimento de
carros de limpeza para as valências da Junta de Freguesia, pelo valor de € 409,40
(quatrocentos e nove euros e quarenta cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal
em vigor perfazendo um total de € 503,56 (quinhentos e três euros e cinquenta e
seis cêntimos) (Proposta n.º 23-SA/2018)
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 287/2018: Aprovação das conclusões contantes do relatório final
elaborado pelo júri do procedimento, que desta deliberação é parte integrante, e:
a)
Propor a admissão das propostas apresentadas pelas Entidades
Concorrentes Tecnoprogresso e Estrela Norte;
b)
Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para a execução de trabalhos
de medidas de acalmia de trânsito – sobre-elevação de passagens de
peões, a celebrar com a entidade Concorrente Sociedade
Tecnoprogresso (NIPC 514 186 720), pelo preço contratual de €
11.987,80, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos propostos
no respetivo relatório final.
Determinar a notificação das entidades Concorrentes da decisão de adjudicação
à Sociedade Tecnoprogresso e da entidade Sociedade Tecnoprogresso para
apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no
artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e ponto 12.º do Ofício Convite.
(Proposta n.º 11-EPV/2018)
Aprovada por unanimidade
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7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1. Deliberação n.º 288/2018: Adjudicação a TUTITAÇAS - Taças e Troféus LDA o
fornecimento de 20 troféus para o concurso de pesca desportiva da associação
Recreativa Pescadores da Musgueira Norte pelo valor de € 178,25 (cento e setenta
e oito euros e vinte e cinco cêntimos), a qual acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo um total de € 219,25 (duzentos e dezanove euros e vinte e cinco
cêntimos) (Proposta n.º 35-D/2018)
Aprovada por unanimidade

7.2. Deliberação n.º 289/2018: Adjudicação a Anos D'aventura LDA o fornecimento
de produtos de limpeza para o pavilhão do Alto da Faia pelo valor de € 187,76
(cento e oitenta e sete euros e setenta e seis cêntimos), a qual acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo um total de € 230,94 (duzentos e trinta euros e noventa
e quatro cêntimos) (Proposta n.º 36-D/2018)
Aprovada por unanimidade

7.3. Deliberação n.º 290/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 4000 (quatro mil
euros) à Academia Musical 1º de Junho de 1893 com vista a apoiar as atividades
desportivas da modalidade do Basquetebol (Proposta n.º 37-D/2018)
Aprovada por unanimidade

7.4. Deliberação n.º 291/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 5.000 (cinco mil
euros) ao Recreativo Águias da Musgueira com vista a apoiar as atividades
desportivas no âmbito da modalidade de Futebol de 11 (Proposta n.º 38-D/2018)
Aprovada por unanimidade
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7.5. Deliberação n.º 292/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 3.000 (três mil
euros) ao Académico Clube de Ciências com vista a apoiar as atividades
desportivas da modalidade de futsal (Proposta n.º 39-D/2018)
Aprovada por unanimidade

7.6. Deliberação n.º 293/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 1100 (mil e cem
euros) à Academia Musical 1º de junho de 1893 com vista a apoiar o
funcionamento do pavilhão do Alto da Faia (Proposta n.º 40-D/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, 2 de maio de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

