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ATA N.º 34/2015
Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e quinze, pelas 19 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e da vogal Eneida Godinho. Os vogais Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente. A sessão pública realizou-se
excecionalmente na terceira 5.ª feira do mês, mas não compareceram residentes para usar
da palavra no ponto reservado às intervenções do público.

1.

Informações

O Presidente e o executivo discutiram o andamento das obras nas futuras instalações da
Freguesia do Lumiar, tendo delineado a calendarização das intervenções pendentes e da
mudança para a nova sede.

O Presidente deu nota ao executivo das reuniões mantidas com a Associações Agrobio e a
Alimenta, no quadro da estratégia de revitalização do mercado do Lumiar, com o Instituto
de Apoio à Criança, para desenvolvimento de espaços para jovens no quadro do Programa
“Uma Praça em Cada Bairro”, com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito de iniciativas
da Capital Europeia do Voluntariado – Lisboa 2015, bem como da visita realizada com o
Vereador Sá Fernandes à Quinta das Conchas.

O executivo saudou ainda a celebração de Acordo Coletivo com o Sindicato dos
Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), realizada na antevéspera da reunião,

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 690/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de
1 (um) procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas
para reabilitação das instalações elétricas de palacete da Alameda das Linhas de
Torres, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
5.729,00 (cinco mil, setecentos e vinte e nove euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos); Aprovar o convite à seguinte entidade: Electrobasso –
Instalações Elétricas, Lda. (Proposta n.º 87-P/2015).
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2.2.

2.3.

Deliberação n.º 691/2015: 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 do trabalho específico
de análise de 25 músicas para o 25 de abril em sessão cultural pública para o
efeito.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com João Manuel
Madeira Morales de Los Rios, por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa de € 150,00 (cento e cinquenta euros), mais
IVA, se devido, a pagar em 1 (uma) vez, estando a mesma subjacente a decisão
de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 88-P/2015).

Deliberação n.º 692/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras
públicas de beneficiação do edifício palacete da Alameda das Linhas de Torres,
nº 154/156, a celebrar com a entidade Novas Vias, Empreiteiros, Lda., com
o preço contratual de € 59.985,39 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta
e cinco euros e trinta e nove cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor, com um prazo de execução de 30 (trinta) dias, nos termos propostos no
relatório final do júri do procedimento, dispensando-se a apresentação de
documentos de habilitação, por os mesmos terem sido entregues em conjunto
co a proposta e dado que os mesmos encontram-se válidos e sem apresentar
irregularidades.
Aprovar a minuta do contrato a celebrar. (Proposta n.º 89-P/2015).

2.4.

Deliberação n.º 693/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a ATAM –
Associação dos Trabalhadores da Administração Local a aquisição da
assinatura da Revista “O Municipal” para o ano 2015 (Proposta n.º 90P/2015).

2.5.

Deliberação n.º 694/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Moremóvel a aquisição e montagem de balcão de atendimento ao público e
fornecimento de 3 cadeiras para o edifício da Alameda das Linhas de Torres
(futura sede da Junta) (Proposta n.º 91-P/2015).

2.6.

Deliberação n.º 695/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Expobrigada o aluguer de palco 5,00 * 5,00 para evento no Paço do Lumiar
“A Festa de Verão no Paço”, dia 25.07.2015 no valor de 344,40 € (Proposta
n.º48-C/2015).
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2.7.

3.

Deliberação n.º 696/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
à Comunidade Hindu de Portugal, para apoio ao concerto de Música
Clássica Indiana “SAROD” com Shri Basant Kabra no dia 12.07.2015, no
Auditório Orlando Ribeiro, no valor de € 90,00 (Proposta n.º49-C/2015).

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 697/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 3 (três) contratos de prestação de serviços, em
funções públicas, na modalidade de tarefa, destinado à execução de tarefas de
monitorização e acompanhamento do Praia Campo Sénior 2015.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com Alexandre
Emanuel Miranda Curado, Gonçalo Abel Carvalho e Cláudia Recto
Lopes, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa, por contrato, de € 300,00 (trezentos euros), mais IVA, se devido, de
31 de agosto a 4 de setembro, a pagar em 1 (uma) vez, estando a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º
75-S/2015).

3.2.

Deliberação n.º 698/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Viamar,
Soc. Viagens Peniche Berlenga, Lda. a aquisição de bilhetes para viagem à
Ilha da Berlenga, no âmbito do passeio sénior, a realizar se dia 25.07.2015, no
valor de € 900,00, com IVA incluído (Proposta n.º 76-S/2015).

3.3.

Deliberação n.º 699/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Leroy
Merlin a aquisição de 200 metros de mangueira para lavagem de arruamentos,
no valor de € 240,00, com IVA incluído (Proposta n.º 77-S/2015).

3.4.

Deliberação n.º 700/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Coelho
Pereira a aquisição de máquina de lavar Karcher HD 5/15, Jato de areia
profissional e Gerador ES 4000, no valor de € 1.900,00, com IVA incluído
(Proposta n.º 78-S/2015).

3.5.

Deliberação n.º 701/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Clagem
– tecnologias de Reciclagem, Lda. a aquisição de 20 cabos de vassoura para
cantoneiro e 2 pares de escovas dianteiras para a varredora 3260 Scarab, no
valor de € 418,20, com IVA incluído (Proposta n.º 79-S/2015).
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4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

5.

Deliberação n.º 702/2015: Aprovada por unanimidade a proposta de 10.ª
alteração ao Orçamento e 6.ª alteração ao PPI da Freguesia do Lumiar para
2015 (Proposta n.º 108-T/2015).
Deliberação n.º 703/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
CompuWorks a aquisição de 4 PC´s e monitores para o CAF, no âmbito do
projeto BIP-ZIP Altamente, no valor de € 4.333,19, com IVA incluído
(Proposta n.º 109-T/2015).
Deliberação n.º 704/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom a reparação da viatura Kubota, Matrícula M3240, no valor de €
661,76, com IVA incluído (Proposta n.º 110-T/2015).
Deliberação n.º 705/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom a reparação da viatura Varredora, Matrícula M3260, no valor de €
142,03, com IVA incluído (Proposta n.º 111-T/2015).

Propostas do Vogal Pedro Ângelo, apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
5.1.

5.2.

Deliberação n.º 706/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de
1 (um) procedimento de formação de contrato de empreitada de beneficiação
das passagens para peões (marca M11 do regulamento de Sinalização do
Trânsito, aprovado em anexo ao Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de
outubro), da área da Freguesia do Lumiar, que compreenderá a aquisição e
colocação de tinta especial, com aplicação a quente, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até € 25.000,00 (vinte e cinco mil, cinquenta e
sete euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos).
Aprovar a consulta por convite, às seguintes entidades: Fernando L. Gaspar,
SA; Tracevia, Sinalização Segurança e Gestão de Tráfego, Lda; Artevias,
Sinalização e segurança Rodoviária, Lda.
Aprovar a nomeação do júri e aprovar a delegação no Presidente da Junta de
Freguesia das competências (Proposta n.º 106-EPV/2015).

Deliberação n.º 707/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Next,
Equipamentos de Reabilitação Estética e Laser a aquisição de
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5.3.

6.

equipamento de fisioterapia para atletas, no valor de € 2.142,85, com IVA
incluído (Proposta n.º 65-D/2015).

Deliberação n.º 708/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Recreativo Águias da Musgueira, destinado a apoiar as atividades
desportivas no âmbito do Futebol 11, no valor de € 5.000,00 (Proposta n.º 66D/2015).

Propostas do Vogal Rogério Santos, apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
6.1.

6.2.

6.3.

Deliberação n.º 709/2015: 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 ao acompanhamento das crianças
e jovens do grupo do Centro de Artes e Formação e do pelouro do
Desenvolvimento Social em contexto de atividades de campo de férias.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com Nuno Jorge
Moreira Varela, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa, de € 300,00 (trezentos euros), mais IVA, se devido, a
pagar em 1 (uma) vez, até 1 de agosto de 2015, estando a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 197-E/2015).

Deliberação n.º 710/2015: Deliberado por unanimidade autorizar a
celebração de protocolos de estágio formativo, a celebrar entre a Cooptécnica
– Gustave Eiffel – Cooperativa de Ensino e Formação Técnico
Profissional, a Junta de Freguesia do Lumiar e Daniela Andreia da Silva
Lopes, Gonçalo Soreto Pires da Costa, Paula Cristiana Fernandes da Cunha,
Inês Filipa Nunes Coimbra e Alexandre Silva Aires, como terceiros
outorgantes, todos oriundos do curso vocacional do ensino básico de
animação turística e ambiental, destinado à obtenção por aqueles de prática
simulada, em contexto real de trabalho, durante 70 horas, entre 29 de junho de
2015 e 10 de julho de 2015, produzindo efeitos a 29 de junho de 2015
(Proposta n.º 198-E/2015).

Deliberação n.º 711/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de
1 (um) procedimento de formação de contrato de empreitada de beneficiação
de diversas escolas e do Centro de Ares e Formação na Freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
de até € 29.057,00, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos).
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6.4.

Aprovar o convite, à seguinte entidade: Perfeito Perímetro, Lda. (Proposta
n.º 199-E/2015).
Deliberação n.º 712/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar à
Federação de Xadrez a aquisição de 6 relógios de xadrez, no valor de €
198,00, com IVA incluído (Proposta n.º 200-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

_________________________________________

