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ATA N.º 30/2015
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta
de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença de todos os seus membros.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas na semana anterior com a
Associação Ares do Pinhal e com a UIT-Norte. O Executivo fez o balanço da semana de
atividades das Festas da Freguesia, e tomou conhecimento da realização, em cooperação
com as autarquias da cidade de Lisboa, do Dia Mundial do Ioga.

2.1.

2.2.

2.3.

Deliberação n.º 597/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à cessação da mobilidade do trabalhador Tiago Jorge Carvalho
Gonçalves, técnico superior do quadro regional da Ilha Terceira da
Administração Regional dos Açores, em mobilidade na categoria na Freguesia
do Lumiar, com efeitos a partir de 31 de agosto de 201, caso a mesma seja
deferida pela Autoridade Tributária e Aduaneira até essa data ou,
posteriormente, em data a acordar entre as três entidades empregadoras
públicas (Proposta n.º 65-P/2015).

Deliberação n.º 598/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 5 (cinco) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de
apoio ao recenseamento eleitoral da freguesia do Lumiar. Aprovar a decisão de
adjudicação do contrato de prestação de serviços em funções públicas na
modalidade de tarefa, a celebrar com Mariana Rodrigues e Silva de Almeida
Burguete, Melanie Santos Salgado, Ana Sofia de Oliveira e Diogo
Alexandre Marques Campos, por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa, por cotrato, de € 1.300,00 (mil e trezentos
euros), mais IVA , se devido, até 31 de julho de 2015, a pagar em 2 (duas)
vezes, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de
ajuste direto.(Proposta n.º RE-2/2015).
Deliberação n.º 599/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
espetáculo musical de Cais do Sodré Funk Connection no âmbito das Festas da
Freguesia do Lumiar 2015, aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços, por ajuste direto, por critério
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material, com montante máximo de despesa de €11.000,00 (onze mil euros),
mais IVA, à taxa legal em vigor, aprovar as peças do procedimento e aprovar
convite à seguinte entidade: Idade das Ideias – Produtores Associados de
espetáculos e Eventos, Lda. (Proposta n.º 71-P/2015).
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Deliberação n.º 600/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de Herman
José – ONE (HER)MAN show, no âmbito das Festas da Freguesia, aprovar a
abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de aquisição de
serviços, por ajuste direto, por critério material, com montante máximo de
despesa até €6.000,00 (seis mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor,
aprovar as peças do procedimento e aprovar convite à seguinte entidade:
Hermanias Promoção de Espetáculos e Gestão de Investimento, Lda.
(Proposta n.º 72-P/2015).
Deliberação n.º 601/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções
públicas, na modalidade de avença, ao apoio jurídico aos serviços da Junta de
Freguesia do Lumiar, aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação
de contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de €7.200,00
(sete mil e duzentos euros), mais IVA, se devido, de previsivelmente de 1 de
julho até 31 de dezembro de 2015, aprovar as peças do procedimento e
aprovar o convite a Catarina Alexandra Marques Lourenço. (Proposta n.º
73-P/2015).

Deliberação n.º 602/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável para o pagamento, a título de indeminização, a Patrícia Nobre
Lopes Lourenço Soares, no valor reclamado de €476,55 (quatrocentos e
setenta e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos), derivada de
responsabilidade pelo risco, na sequência da projeção de pedra ocorrida em 11
de junho de 2015, na sequência de atividade de deservagem de espaço
verde/via pública na Rua José Travassos, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa. (Proposta n.º 74-P/2015).
Deliberação n.º 603/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a RV Pro,
o aluguer de equipamento de som e gravação áudio para a Assembleia de
Freguesia, no valor de € 430,50 (quatrocentos e trinta euros e cinquenta
cêntimos) (Proposta n.º 75-P/2015).

Deliberação n.º 604/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Agrupamento de Escolas Lindley Cintra, para apoio ao passeio convívio
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2.9.

entre Professores, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais, no valor de
€ 500,00 (quinhentos euros), com IVA incluído (Proposta n.º 76-P/2015).

Deliberação n.º 605/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável para aprovar a celebração de contrato de aquisição de serviços com
Nelson Guerra Monteiro, com o montante máximo de despesa de € 800,00
(oitocentos euros), mais IVA, se devido, tendente à realização de espetáculo
musical do artista “Profjam”, no dia 26 de junho de 2015, delegando no
Presidente da Junta de Freguesia as demais formalidades subjacentes à
tramitação do procedimento de ajuste direto de regime simplificado. Proposta
n.º 34-C/2015).

2.10.

Deliberação n.º 606/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a CEPA.
Lda, o aluguer de equipamento de som, luz, palco e gerador, no Museu
Nacional do Traje, para a artista Joana Amendoeira (Fadista), no valor de €
4.735,50 (quatro mil setecentos e trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos)
(Proposta n.º 35-C/2015).

2.11.

Deliberação n.º 607/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Oeste
Troféu, a aquisição de troféus a atribuir à Marcha do Lumiar, no valor de €
517,83 (quinhentos e dezassete euros e oitenta e três cêntimos) (Proposta n.º
36-C/2015).

2.12.

Deliberação n.º 608/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Prestibel, o serviço extraordinário de vigilância e segurança nas instalações do
Museu do Traje no dia 28.06.2015, no valor de € 203,32 (duzentos e três euros
e trinta e dois euros) (Proposta n.º 37-C/2015).

2.13.

Deliberação n.º 609/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Restaurante Monteiro Mor, jantar da noite de fados inseridos nas festas da
freguesia no dia 28 de junho, no valor de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros)
(Proposta n.º 38-C/2015).

2.14.

Deliberação n.º 610/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Grupo
Vendap, o aluguer de 5 sanitários para o evento a realizar no dia 26.06.2015
no Largo da saída do Metro de Telheiras, no valor de € 738,00 (setecentos e
trinta e oito euros) (Proposta n.º 39-C/2015).

2.15.

Deliberação n.º 611/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Grupo
Vendap, o aluguer de 2 sanitários para o evento da noite de fados no Museu
do Traje, no valor de € 418,20 (Quatrocentos e dezoito euros e vinte cêntimos)
(Proposta n.º 40-C/2015).

146

2.16.

Deliberação n.º 612/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Grupo
Vendap, o aluguer de 4 sanitários para o evento a realizar no dia 27.06.2015
no Largo da Igreja de São João Batista, no valor de € 627,30 (seiscentos e vinte
e sete euros e trinta cêntimos) (Proposta n.º 41-C/2015).

2.17.

Deliberação n.º 613/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a RV Pro,
Lda, o aluguer de equipamento de som e luz, montagem de estrutura para
backdrop e apoio à operação técnica para o evento “Há fado no Mercado”, dia
27.06.2015, no valor de € 615,00 (seiscentos e quinze euros) (Proposta n.º 42C/2015).

2.18.

Deliberação n.º 614/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas
Vias Empreiteiros, Lda., o apoio logístico no Concerto dos Lucky Duckies
no dia 20.06.2015, no valor de € 596,55 (quinhentos e noventa e seis euros e
cinquenta e cinco cêntimos) (Proposta n.º43 -C/2015).

2.19.

Deliberação n.º 615/2015: Deliberado por unanimidade aprovar e submeter à
apreciação da Assembleia de Freguesia do próximo dia 30 de junho, os
seguintes documentos (Proposta n.º 1-PAFL/2015):









3.

Alteração ao mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar
Aditamento de vagas ao procedimento concursal de
recrutamento de pessoal
Delegação de competências da CML na JFL para realização de
obras no Auditório e Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro
Protocolo Condomínio Praça Central de Telheiras
Protocolo Centro Social da Musgueira
Protocolo Agrupamento de Escolas Lindley Cintra
Autorizações plurianuais de realização de despesa
Adesão Sistema Nacional de Compras Públicas

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

3.1.

Deliberação n.º 616/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas
Vias Empreiteiros, Lda., apoio logístico no Arraial Popular de 06/06/2015,
no valor de € 3.622,35 (três mil seiscentos e vinte e dois euros e trinta e cinco
cêntimos) (Proposta n.º 63-S/2015).

Deliberação n.º 617/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Associação Espaço Mundo, para apoio às atividades de Verão, no valor de
€ 700,00 (setecentos euros), com IVA incluído (Proposta n.º 64-S/2015).
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3.2.

4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.
4.2.

5.

Deliberação n.º 618/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas
Vias Empreiteiros, Lda., os trabalhos a realizar no Arraial Popular de
06/06/2015, montante e desmontagem de palco, mesas, tendas, etc, faixa JFL
e beach flags, focos de luz e apoio à atividade no valor de € 2.115,60 (dois mil
cento e quinze euros e sessenta cêntimos) (Proposta n.º 65-S/2015).
Deliberação n.º 619/2015: Aprovada por unanimidade a proposta de 9.ª
Alteração Orçamental de 2015 (Proposta n.º 97-T/2015)

Deliberação n.º 620/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Ernesto
Alexandre, Lda a aquisição de papel de mãos, no valor de € 493,51
(quatrocentos e noventa e três euros e cinquenta e um cêntimos) com IVA
incluído (Proposta n.º 98-T/2015).

4.3.

Deliberação n.º 621/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Quimilongra, a aquisição de produtos de limpeza e higiene para o Centro de
Higiene Urbana, no valor de € 58,01 (cinquenta e oito euros e um cêntimo)
com IVA incluído (Proposta n.º 99-T/2015).

4.4.

Deliberação n.º 622/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
ArtiSintra, Lda, a aquisição de diverso material de escritório, no valor de €
236,65 (duzentos e trinta e seis euros e sessenta e cinco euros) com IVA
incluído (Proposta n.º 100-T/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

5.2.

5.3.

Deliberação n.º 623/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a MGA,
Lda. a colocação de pilaretes Metálicos – Parque de Estacionamento junto à
Estrada da Torre, no valor de € 559,65 (quinhentos e cinquenta e nove euros e
sessenta e cinco euros), com IVA incluído (Proposta n.º 100-EPV/2015).
Deliberação n.º 624/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Fabrigimno, Lda., a reparação de dois equipamentos de fitness no parque
junto às hortas de Telheiras, no valor de € 233,70 (duzentos e trinta e três
euros e setenta cêntimos), com IVA incluído (Proposta n.º 101-EPV/2015).

Deliberação n.º 625/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas
Vias, Lda., diversos trabalhos a realizar na Rua Alexandre Ferreira, 33B,
reposição de calçada, escavação e remoção de entulhos, no valor de € 848,70
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5.4.

5.5.

6.

(oitocentos e quarenta e oito euros e setenta cêntimos), com IVA incluído
(Proposta n.º 102-EPV/2015).

Deliberação n.º 626/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
BIOCON, SA., o abate de duas palmeiras, uma nas traseiras do Rua Prof.
Xavier Mourato e outra junto ao estádio de Alvalade XXI, no valor de €
861,00 (oitocentos e sessenta e um euros), com IVA incluído (Proposta n.º
103-EPV/2015).
Deliberação n.º 627/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Centro Social da Musgueira, para apoio aos treinos do Académico no
Pavilhão, no valor de € 1.000,00 (mil euros), com IVA incluído (Proposta n.º
55-D/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 628/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 38 (trinta e oito) contratos de prestação de serviços
em funções públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas
de monotorização e acompanhamento de campos e atividades de ocupação de
tempos livres no período de ferias de Verão, aprovar a decisão de adjudicação
de 38 (trinta e oito) contratos de prestação de serviços em funções publicas, na
modalidade de tarefa, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa, por contrato de €350.00 (trezentos e cinquenta
euros), mais IVA, se devido, de 29 de junho a 10 de julho de 2015 a pagar em
um a vez estando subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto, a celebrar com: Ricardo Filipe Fernandes Cardoso, Madalena
Gargalo Silva Ferreira, Soraia Alexandra Baptista Ascenso da Cunha,
Maria João Cocco da Fonseca, Ana Garcia Niza, Ana Rita de Carvalho
Augusto, Nuno Jorge Moreira Varela, Ana Filipa Pereira Pires, Bruno
Rafael da Silva Carvalho, Diogo Rafael da Cunha Domingues, Rita Faria
Fernandes, Sara Isabel Loureiro Martins, Patrícia Isabel Rodrigues
Penteado, Mauro Capela da Silva, Marta Pinto Lucas, Ana Irina Santos
Serra, Rita Alexandra Pereira Torrão, Filipe Ferreira dos Santos, Ana
Catarina Gomes da Costa Figueiredo, Suzette do Carmo Francisco
Alberto, Rafaela Brito St’Aubyn, Jéssica Patrícia Figueiredo Almeida,
Mariana Sofia Cruz Cardoso, Martim Ferraria Neto e Galamba
Marreiros, Álvaro Daniel Pereira Freitas Lopes Varela, Cláudia Cristina
Recto Lopes, Carlos Manuel Bispo Marques Pinto, Afonso Gargalo Silva
Alexandre Roque, Raquel Margarida Van Laake Baltazar, Ana catarina
Rodrigues Gião Santos, Luisa Maria Gouveia de Jesus Rodrigues, Carlos
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6.2.

6.3.

6.4.

Manuel Gonçalves Cristina, Beatriz Maria Veiga Lima, José Pedro Pires
Botas, Joana Raquel Reais Bernardo, Mariana Garcia Ferreira,
Madalena Correia Martins da Luz Costa, Cristina Barbosa Vasco.
(Proposta n.º 177-E/2015).

Deliberação n.º 629/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções
publicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de
monotorização e acompanhamento de campos e atividades de ocupação de
tempos livres no período de férias de Verão, aprovar a decisão de adjudicação
do contrato de prestação de serviços em funções públicas na modalidade de
tarefa a celebrar com Joana Henriques Leite, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de €650,00 (seiscentos e
cinquenta euros), mais IVA, se devido de 13 de julho a 31 de julho de 2015 a
pagar em 1 (uma) vez. (Proposta n.º 178-E/2015).

Deliberação n.º 630/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 5 (cinco) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de
monotorização e acompanhamento de campos e atividades de ocupação de
tempos livres no período de ferias de Verão, aprovar a decisão de adjudicação
de 5 (cinco) contratos de prestação de serviços em funções publicas, na
modalidade de tarefa, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa, por contrato de €1.050,00 (mil e cinquenta
euros), mais IVA, se devido, de 29 de junho a 28 de agosto de 2015, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto,
a celebrar com: Maria João Beito Morgado, a pagar em 2 (duas) vezes,
Margarida Isabel Apolinário de Almeida, a pagar em 2 (duas) vezes,
Tatiana Raquel Figueiredo Almeida, a pagar em 1 (uma) vez Luís Miguel
Bispo Marques Pinto, a pagar em 1 (uma) vez, Vanessa Alexandra da Silva
Lomar Bessa, a pagar em 2 (duas) vezes (Proposta n.º 179-E/2015).
Deliberação n.º 631/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 6 (seis) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de
monotorização e acompanhamento de campos e atividades de ocupação de
tempos livres no período de ferias de Verão, aprovar a decisão de adjudicação
de 6 (seis) contratos de prestação de serviços em funções publicas, na
modalidade de tarefa, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa, por contrato de €650,00 (seiscentos e cinquenta
euros), mais IVA, se devido, de 29 de junho a 31 de julho de 2015, a pagar em
1(uma) vez, estando sobre a mesma subjacente e decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto, a celebrar com: Patrícia Henriques Leite, Andreia
Filipa Nave Carmo, Pedro Nuno Aspeçada, Edgar Fortes Cabral, Ana

150

Cláudia Manjericão Francisco, Alexandra Gonçalves da Cunha Belém.
(Proposta n.º 180-E/2015).
6.5.

Deliberação n.º 632/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções
públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de
monotorização e acompanhamento de campos e atividades de ocupação de
tempos livres no período de férias de Verão e aprovar a decisão de adjudicação
do contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
tarefa, a celebrar com Patrícia Guerreiro Pinto de Almeida, por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €1.100,00
(mil e cem euros), mais IVA se devido, de 13 de julho a 28 de agosto, a pagar
em duas vezes. (Proposta n.º 181-E/2015).

6.6.

Deliberação n.º 633/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar ao Pingo
Doce a aquisição de produtos de desgaste, sacos do lixo, toalhitas, tesouras,
etc, no âmbito da Praia Campo Infância, no valor de € 300,00 (trezentos
euros), com IVA incluído (Proposta n.º 182-E/2015).

6.7.

Deliberação n.º 634/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar ao AKI a
aquisição de balsas e fita sinalizadora, no âmbito da Praia Campo Infância, no
valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), com IVA incluído (Proposta n.º
183-E/2015).

6.8.

Deliberação n.º 635/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à
Barraqueiro Alugueres o aluguer de autocarros para a Praia da Componente
de Apoio à Família, no valor de € 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta
euros), com IVA incluído (Proposta n.º 184-E/2015).

6.9.

6.10.

Deliberação n.º 636/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à
Parafarmácia Bem Estar a aquisição de produtos farmacêuticos, no âmbito
da Praia Campo Infância, no valor de € 500,00, com IVA incluído (Proposta
n.º 185-E/2015).
Deliberação n.º 637/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
para a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
empreitada de obras públicas para execução de telheiro na Escola Básica nº1
de Telheiras, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
4.769,50 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove euros e cinquenta cêntimos),
a que acresce IVA, à taxa legal em vigor e aprovar convite à seguinte entidade:
Novas Vias, Empreiteiros, Lda. (Proposta n.º 186-E/2015).
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6.11.

Deliberação n.º 638/2015:Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 5 (cinco) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de
monotorização e acompanhamento de campos e atividades de ocupação de
tempos livres no período de ferias de Verão, aprovar a decisão de adjudicação
de 5 (cinco) contratos de prestação de serviços em funções publicas, na
modalidade de tarefa, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa, por contrato de €400,00 (quatrocentos euros),
mais IVA, se devido, de 29 de junho a 28 de agosto de 2015, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto, a
celebrar com: Joana Rita Guerreiro Pinto de Almeida, Ivo Gonçalo
Gomes Manuel, Ana Simões Dias, Sílvia Lopes dos Reis, Marta de
Vasconcelos Gameiro Dias Gomes (Proposta n.º 187-E/2015).

Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu
Patrocínia César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________

Vogal Eneida Godinho

_________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

_________________________________________

Vogal Pedro Grilo

_________________________________________

Vogal Rogério Santos

_________________________________________

