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ATA N.º 41/2015
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta
de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária, do
Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo e Rogério Santos. Os vogais Eneida Godinho e
Pedro Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas na semana anterior com a
Associação Viver Telheiras, com o Agrupamento de Escolas Lindley Cintra, com a Junta
de Freguesia de Carnide, com a EMEL, com a Associação de Residentes do Alto do
Lumiar, com a EGEAC, com a AVAAL e com o pároco de Telheiras.

Foi também dado nota da realização da reunião de organização das secções de voto, para o
ato eleitoral do dia 4 de outubro (eleição de Deputados à Assembleia da República). O
Presidente deu ainda nota da visita do Presidente da República à Escola Profissional
Gustavo Eiffel, no dia 11 de setembro, no âmbito da qual assegurou a representação da
Freguesia.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 776/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão de
adjudicação do contrato de aquisição de serviços de apoio logístico para ação
de voluntariado e para as atividades a dinamizar no âmbito da Semana da
Mobilidade, a celebrar com Novas Vias, Empreiteiros, Lda. com o
montante máximo de despesa de € 4.987,00 (quatro mil, novecentos e oitenta e
sete euros), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 106-P/2015).

2.2.

Deliberação n.º 777/2015: Deliberado por unanimidade autorizar o
Presidente da Junta de Freguesia a celebrar, no máximo 250 contratos, no
decurso do ano económico de 2015, de aquisição de serviços, de prestação de
serviços na modalidade de tarefa e de avença e, ou de aquisição de serviços
cujo objeto seja a consultadoria técnica, designadamente jurídica, arquitetónica,
informática ou de engenharia, com dispensa de parecer prévio vinculativo
favorável do órgão executivo, desde que o trabalho e/ou objeto do trabalho a
executar respeite, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Não seja ultrapassado o preço contratual anual de € 5.000,00 (cinco mil
euros), com a mesma contraparte;
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b. O objeto se enquadre nas seguintes classificações económicas orçamentais:
02.01.05 – Alimentação – refeições confecionadas; 02.02.02 – Limpeza e
higiene; 02.02.03 – Conservação de bens; 02.02.09 – Comunicações;
02.02.10 – Transportes; 02.02.11 – Representação dos serviços; 02.02.12 –
Seguros; 02.02.13 Deslocações e estadas; 02.02.14 – Estudos, pareceres,
projetos e consultadoria; 02.02.15 – Formação; 02.02.16 – Seminários,
exposições e similares; 02.02.17 – Publicidade; 02.02.18 – Vigilância e
segurança; 02.02.19 – Assistência técnica; 02.02.20 – Outros trabalhos
especializados; 02.02.25 – Outros serviços; 02.20.09 – Espetáculos;
c. Seja dado cumprimento ao disposto no nº 2 do artigo 3º da Portaria nº
53/2014, de 3 de março;

Aprovar que, até final do mês seguinte ao mês a que digam respeito, seja dado
conhecimento à Junta de Freguesia da lista dos contratos celebrados aos
respetivos valores do preço contratual e de cabimento orçamental.
Ratificar a celebração de contratos em 2015 enquadráveis na presente
autorização
Sujeitar a parecer prévio favorável do órgão executivo a celebração e renovação
de contratos de prestação e de aquisição de serviços que não se enquadram no
nº 1 da presente proposta (Proposta n.º 107-P/2015).
2.3.

3.

Deliberação n.º 778/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a
prorrogação graciosa do prazo de execução dos trabalhos respeitantes à
empreitada de beneficiação do edifício Palacete na Alameda das Linhas de
Torres, 154/156 até dia 16 de outubro de 205, sem que haja lugar à aplicação
de qualquer multa contratual.
Notificar o empreiteiro adjudicatário da prorrogação de prazo que lhe é
concedida (Proposta n.º 108-P/2015).

Proposta apresentada pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 779/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Centro Social Paroquial de Nossa Senhora do Carmo do Alto do
Lumiar, para apoiar a aquisição de equipamentos (portáteis e máquina
fotográfica), no valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 87-S/2015).

3.2.

Deliberação n.º 780/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Refood Telheiras, para apoiar a iniciativa “Vamos Florir Telheiras”,
integrada na programação Telheiras em Movimento, dia 19 de setembro, no
valor de € 277,00 (Proposta n.º 88-S/2015).
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3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

Deliberação n.º 781/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom, a reparação da Fiat Ducato, matrícula 48-OF-57 (porta a porta),
no valor de € 65,94, com IVA incluído (Proposta n.º 89-S/2015).

Deliberação n.º 782/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a VP2,
Vestuário Profissional Proteção, Lda., a aquisição de 200 t´shirts de cores
com fitas refletoras para o Posto de Limpeza, no valor de € 2.410,80, com IVA
incluído (Proposta n.º 90-S/2015).
Deliberação n.º 783/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Vadeca,
Lda., a limpeza do espaço no Lar Militar da Cruz Vermelha, no âmbito do Dia
Internacional do Idoso, a realizar dia 01 de outubro, no valor de € 172,20, com
IVA incluído (Proposta n.º 91-S/2015).

Deliberação n.º 784/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de
1 (um) procedimento de formação de contrato misto de aquisição de herbicida
sistémico e de aplicação do mesmo na Freguesia do Lumiar, por ajuste direto,
com um montante máximo de despesa de € 6.000,00 (seis mil 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 às seguintes entidades:
Viveiros do Falcão – Empresa de Agricultura e Jardinagem, S.A., Pestox
– Controlo e Defesa do meio Ambiente, Lda., Perene, S.A. (Proposta n.º
92-S/2015).
Deliberação n.º 785/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de execução
de espetáculo de fado comemorativo do Dia Internacional do Idoso e do Dia
Internacional da Música.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços de
execução de espetáculo de fado comemorativo do Dia Internacional do Idoso
e do Dia Internacional da Música, por ajuste direto de regime simplificado, a
celebrar com RV Pro, Lda., com um montante máximo de despesa de €
2.200,00 (dois mil e duzentos euros), mais IVA, a realizar no dia 1 de outubro
de 2015 e a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 93-S/2015).

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 786/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 14.ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º 122T/2015).
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4.2.
4.3.

5.

Deliberação n.º 788/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom, a reparação da varredora, matrícula M3260, no valor de € 285,99,
com IVA incluído (Proposta n.º 124-T/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

6.

Deliberação n.º 787/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom, a reparação da viatura marca “Kubota”, matrícula M3240, no
valor de € 190,03, com IVA incluído (Proposta n.º 123-T/2015).

Deliberação n.º 789/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
ao Recreativo Águias da Musgueira, para apoio para publicidade
institucional em camisolas, no valor de € 1.000,00 (Proposta n.º 72-D/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1.

6.2.

Deliberação n.º 790/2015: Deliberado por unanimidade que, tendo por
referência o requerimento apresentado pelo Sr. Admir Rodrigues Bento de
Carvalho, adjudicatário no Ajuste Direto nº 88/2015, lhe seja concedido um
prazo adicional para apresentação de documento de habilitação em falta –
comprovativo de situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social -, uma vez que, a não apresentação do documento dentro do
prazo fixado no oficio-convite decorre de facto que não lhe é imputável.
Que o prazo adicional para entrega de documentos de habilitação em falta seja
fixado em 5 dias úteis contados da receção pelo adjudicatário da resposta da
segurança social a requerimento apresentado pelo Sr. Admir Carvalho àqueles
mesmos serviços (Proposta n.º 218-E/2015).
Deliberação n.º 791/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 2 (dois) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, destinados ao desempenho de
funções de coordenação, acompanhamento, conceção de atividades e
orientação técnica especializada, que assegure a oferta formativa e os projetos
educativos de cada uma das CAF´s, na função de monitores.
Aprovar a abertura de 2 (dois) procedimentos de formação de contrato de
prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de avença, por
ajuste direto, por um período previsível de onze meses, da data de celebração
do contrato até 31 de agosto de 2016, com um montante máximo de despesa
de € 8.800,00 (oito mil e oitocentos euros), mais IVA, se devido, relativamente
a cada um dos contratos a celebrar.
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Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos).
Aprovar o convite a Edgar Fortes Cabral e Sónia Alexandra Branco
Francisco (Proposta n.º 219-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 Pedro Ângelo

_________________________________________

Vogal Rogério Santos

_________________________________________

