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ATA N.º 31/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 10 de julho de 2018
Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres,
n.º 156, na 42.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, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e
Pedro Saraiva. O vogal Pedro Saraiva justificou a sua ausência junto do Presidente.
Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1.

O Presidente e o executivo fizeram a avaliação da inauguração da requalificação
do Mercado do Lumiar e do início da laboração da sua componente biológica,
que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal e do Secretário
de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.

1.2.

A Junta avaliou também a entrega formal das chaves às associações que vão ter
a sua sede na Casa da Cidadania do Lumiar, numa cerimónia que contou também
com a presença do Presidente da Câmara Municipal, os Embaixadores da
República Federal da Alemanha e da República de Cabo Verde, da Presidente da
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e de representantes das
instituições da Freguesia e das associações parceiras.

1.3.

Foi igualmente saudado o 20.º Aniversário do Centro de Artes e Formação da
Junta de Freguesia no Bairro da Cruz Vermelha, assinalado através de espetáculo
comemorativo no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º: 461/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de manutenção e limpeza para o Mercado do
Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 7.850,00
(sete mil, oitocentos e cinquenta euros), 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 aprovação de convite à
seguinte Aromalimpa, Limpezas Industriais, S.A. (NIPC: 506645541), delegando
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 16-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º: 462/2018: Aprovação das conclusões contantes do relatório
final elaborado pelo júri do procedimento, que desta deliberação é parte
integrante, propondo a admissão das propostas apresentadas pelas Entidades
Concorrentes NOVAS VIAS e ROADWORK e aprovando a adjudicação, tendente
à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de apoio logístico às Festas do
Lumiar 2018, a celebrar com a entidade Concorrente ROADWORK – Construções
e Obras Públicas, Lda., (NIPC: 501061126), com o preço contratual de €
14.970,00, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, nos termos propostos no
respetivo relatório final, dela notificando as entidades Concorrentes da decisão
e aprovando a minuta do contrato a celebrar. (Proposta n.º 67-C/2018).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º: 463/2018: Adjudicação tendente à celebração de um contrato
de aquisição de serviços para apoio aos residentes na submissão das declarações
de IRS com a empresa INTEGRIDADOS – Contabilidade e Gestão, Lda. (NIPC
513977643), pelo valor de €2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros) acrescido
de IVA, se devido, à taxa legal, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 51-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º: 464/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição montagem de 3 telas fotográficas em empenas cegas, no
âmbito do Projeto Bip-Zip Nôs Retrato, a celebrar com André Sousa, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
1.300,00 (mil e trezentos euros), acrescido de IVA, à taxa legal. (Proposta n.º 52S/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º: 465/2018: Aprovação da 8.ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2018 (Proposta n.º 9-T/2018).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
5.1.

Deliberação n.º: 466/2018: Adjudicação à ROADWORK – Construções e Obras
Públicas, Lda. execução de calçada em falta junto à empena do edifício da Casa
da Cidadania, na Rua Luís Pastor de Macedo e colocação de 35 pilaretes na Rua
sem nome ao Mercado do Lumiar, no valor de € 1.194 (mil, cento e noventa e
quatro euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
1.468,62 (mil, quatrocentos e sessenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos):
(Proposta n.º 24-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º: 467/2018: Adjudicação à ROADWORK – Construções e Obras
Públicas, Lda. fornecimento e colocação de novo corrimão na Rua Amílcar
Cabral, no valor de € 375 (trezentos e setenta e cinco euros), a que acresce IVA
à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 461,25 (quatrocentos e sessenta e
um euros e vinte e cinco cêntimos): (Proposta n.º 25-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º: 468/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas de arranjos na zona envolvente ao
Parque Infantil na Quinta dos Alcoutins, a celebrar com a empresa ROADWORK
– Construções e Obras Públicas, Lda. (NIPC 513708766), por ajuste direto
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.667,00 (mil,
seiscentos e sessenta e sete euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 26-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade
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5.4.

Deliberação n.º: 469/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para execução de 3 (três) sumidouros
com ligação ao ponto mais próximo para escoar águas pluviais entre a Rua Prado
Coelho e a Rua Abel Salazar, a celebrar com a empresa TECNOPROGRESSO, Lda.
(NIPC: 514186720), por ajuste direto simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 3.090,00 (três mil e noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha
de ajuste direto. (Proposta n.º 27-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
6.1. Deliberação n.º 470/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 852,60 (oitocentos
e cinquenta e dois euros e sessenta cêntimos) ao Recreativo Águias da Musgueira
com vista à aquisição de material para o posto médico (Proposta n.º 61-D/2018).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 471/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 5.000 (cinco mil
euros) ao Recreativo Águias da Musgueira com vista ao apoio ao desenvolvimento
da modalidade de futebol 11 (Proposta n.º 62-D/2018).
Aprovada por unanimidade

6.3. Deliberação n.º 472/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 525 (quinhentos e
vinte e cinco euros) à Academia Musical 1º de Junho de 1893 com vista ao apoio
ao transporte para participação na final CN1 em Basquetebol, Cantanhede
(Proposta n.º 63-D/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.4. Deliberação n.º 473/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 2.125 (dois mil,
cento e vinte e cinco euros) à Academia Musical 1º de Junho de 1893 com vista
ao apoio à prática federada e de acordo com o número de inscritos na ABL/FPB
(Proposta n.º 64-D/2018).
Aprovada por unanimidade

6.5. Deliberação n.º 474/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 2.950 (dois mil,
novecentos e cinquenta euros) ao Académico Clube de Ciências com vista ao
apoio à prática federada e de acordo com o número de inscritos na AFL/FPF
(Proposta n.º 65-D/2018).
Aprovada por unanimidade

6.6. Deliberação n.º 475/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 750 (setecentos e
cinquenta euros) à Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha com
vista ao apoio às atividades desportivas futebol 7 (Proposta n.º 66-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pela Vogal Pedro Saraiva
7.1.

Deliberação n.º: 476/2018: Adjudicação à MELFA – Máquinas, Ferramentas e
Ferragens, Lda. fornecimento de cabeças de corte para as roçadoras do Posto de
Limpeza, no valor de € 264,54 (duzentos e sessenta e quatro euros e cinquenta
e quatro cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 325,38 (trezentos e vinte e cinco euros e trinta e oito cêntimos): (Proposta
n.º 35-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade
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7.2.

Deliberação n.º: 477/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, para execução funções de fiscalização do espaço público e qualidade, a
celebrar com José Manuel Dias Ferreira, para 4 meses, com um montante
máximo de despesa € 4.800,00 (quatro mil e oitocentos euros), mais IVA, se
devido (Proposta n.º 36-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, 10 de julho de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

