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ATA N.º 50/2015
Aos quatro dias do mês de dezembro 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 do vogal Rogério Santos. Os vogais Eneida Godinho, Pedro Ângelo e Pedro
Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com a Associação de Moradores
do Bairro da Cruz Vermelha, como Museu Nacional do Traje, com a Agrobio e com a
Associação Casa Qui. Foi também dado nota do andamento da auscultação dos partidos
representados na Assembleia de Freguesia, nos termos do Estatuto do Direito de
Oposição, com vista a preparar a próxima reunião do órgão deliberativo. O Presidente
informou ainda o restante executivo da sua presença na sessão anual de atribuição de
bolsas dos Leões de Portugal.

2.1.

2.2.

Deliberação n.º 903/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a Política da
Qualidade para o Serviço de Higiene e Limpeza urbana, de acordo com
documento em anexo à presente proposta, da qual faz parte integrante, bem
como os objetivos da qualidade e de monitorização dos processos, que
constam, igualmente, de documento anexo à presente proposta e da qual
também faz parte integrante (Proposta n.º 125-P/2015).

Deliberação n.º 904/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 23 (vinte e três) contratos de prestação de serviços
em funções públicas, na modalidade de tarefa, destinados ao desempenho das
funções identificadas na primeira coluna da tabela infra;
Aprovar a abertura de 23 (vinte e três) procedimentos de formação de contrato
de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de tarefa, por
ajuste direto, com a duração indicada na quinta coluna da tabela infra e com
montantes máximos de despesa discriminados na sexta coluna da mesma
tabela, montantes aos quais acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor;
Aprovar as peças dos procedimentos (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;
Aprovar o convite às entidades identificadas na terceira coluna da tabela infra;
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Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças dos
procedimentos e os erros e omissões dos caderno de encargos, bem como, a
competência para adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual
que tal delegação imprimirá aos diversos procedimentos;
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação de cada procedimento ao presidente da Junta
de Freguesia, caso haja lugar à apresentação da proposta. (Proposta n.º 126P/2015).
2.3

Deliberação n.º 905/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de
1 (um) procedimento de formação de contrato de fornecimento de mobiliário
de escritório para as novas instalações da Junta de Freguesia do Lumiar, por
ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até 10.644,51 €, a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor;
Aprovar as 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;
Aprovar o convite à seguinte entidade: IKEA PORTUGAL – Móveis e
Decoração, Lda.;
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento,
a decisão sobre a aceitação dos erros e omissões do caderno de encargos, bem
como a decisão de adjudicação e de aprovação da minuta do contrato,
atendendo à manifesta urgência, eficiência e conveniência da prática dos
referidos atos;
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão ao Presidente da Junta de freguesia, caso haja lugar à
apresentação da mesma. (Proposta n.º 127-P/2015).

2.4

Deliberação n.º 906/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 12 (doze) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, destinados ao desempenho das
funções identificadas na primeira coluna da tabela infra;
Aprovar a abertura de 12 (doze) procedimentos de formação de contrato de
prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de avença, por
ajuste direto, para o período entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de outubro de
2017, com montantes máximos de despesa discriminados na quarta coluna da
tabela infra, montantes aos quais acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor;

230

Aprovar as peças dos procedimentos (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;
Aprovar o convite às entidades identificadas na terceira coluna da tabela infra;
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças dos
procedimentos e os erros e omissões dos caderno de encargos, bem como, a
competência para adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual
que tal delegação imprimirá aos diversos procedimentos;
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação de cada procedimento ao presidente da Junta
de Freguesia, caso haja lugar à apresentação da proposta. (Proposta n.º 128P/2015).
2.5

2.6

Deliberação n.º 907/2015: Deliberado por unanimidade aprovar o apoio ao
Museu do Traje, sob a forma de promoção de obras de reparação e pintura de
fachada do edifício deste museu;
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
empreitada de reparação e pintura da fachada lateral (paralela à Estrada do
Paço do Lumiar) do Museu do Traje, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa até 6.050,00 €, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor;
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos – dispensando-se neste ultimo a inclusão de projeto de
execução, atenta a manifesta simplicidade das prestações objeto do contrato),
conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte
integrante, delegando no presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura;
Aprovar o convite à seguinte entidade: ROADWORK, Construções e Obras
Públicas, Lda.;
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento,
a decisão sobre a aceitação dos erros e omissões do caderno de encargos, bem
como a decisão de adjudicação e de aprovação da minuta do contrato, atenta a
manifesta eficácia e economia processual que tal delegação imprimirá ao
processo;
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão ao Presidente da Junta de Freguesia, caso haja lugar à
apresentação da mesma. (Proposta n.º 129-P/2015).
Deliberação n.º 908/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a AKI, a
aquisição de material diverso para decoração da Festa de Natal e do Mercado
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do Lumiar, no valor de € 111,00, com IVA incluído (Proposta n.º 130P/2015).

2.7

Deliberação n.º 909/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a IKEA, a
aquisição de material diverso para decoração da Festa de Natal e do Mercado
do Lumiar, no valor de € 220,00, com IVA incluído (Proposta n.º 131P/2015).

2.8

Deliberação n.º 910/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a RV
PRO, Lda., o aluguer de som, luz, vídeo, apoio técnico e logístico, no âmbito
da Festa de Natal da Junta de Freguesia, que se realiza dia 05.12.2015, no
Edifício Tobis, no valor de € 1.968,00, com IVA incluído (Proposta n.º 132P/2015).

2.9

Deliberação n.º 911/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
FunToche, Lda., a aquisição de diversos serviços de animação para o
Mercado de Natal, a realizar se dia 12.12.2015, no Mercado do Lumiar, no
valor de € 930,00, com IVA incluído (Proposta n.º 133-P/2015).

2.10

Deliberação n.º 912/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 500,00 à A.R.A.P.L. – Associação Recreativa
Amigos do Paço do Lumiar, para apoio ao início da atividade da Associação,
de modo a ajudar com os custos administrativos da legalização (Proposta n.º
134-P/2015).

2.11

3.

Deliberação n.º 913/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 2.480,00 à Comunidade Hindu de Portugal, para
apoio ao evento de Natal 2015 – ORIENTAL X´MAS (Proposta n.º 52C/2015).

Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 914/2015: 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 a prestar serviços específicos de
motorista de ligeiros, com vista a assegurar o regular funcionamento do serviço
anteriormente designado por “LX Porta-a-Porta”.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com Paulo Jorge Santos
Silva, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 700,00, mais IVA, se devido até 31 de dezembro de 2015, a pagar
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3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

Deliberação n.º 915/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Worten,
a aquisição de radiador elétrico, modelo Tristar KA-5131, para a UTIL, no
valor de € 69,99, com IVA incluído (Proposta n.º 109-S/2015).

Deliberação n.º 916/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Worten,
a aquisição de frigorífico, marca Candy, modelo Ccds 5142 W, para a UTIL, no
valor de € 279,99, com IVA incluído (Proposta n.º 110-S/2015).

Deliberação n.º 917/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Farmácia do Lumiar, a aquisição de produtos farmacêuticos para a caixa de
primeiros socorros da UTIL, no valor de € 50,00, com IVA incluído (Proposta
n.º 111-S/2015).

Deliberação n.º 918/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
MediaScreen, a impressão de 250 exemplares de 12 páginas, em papel de 130
gr, no âmbito do BZ da Quinta do Olival, no valor de € 430,50, com IVA
incluído (Proposta n.º 112-S/2015).

3.6.

Deliberação n.º 919/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a IKEA, a
aquisição de material diverso para vários espaços da UTIL, no valor de € 96,39,
com IVA incluído (Proposta n.º 113-S/2015).

3.7.

Deliberação n.º 920/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Expomáquina, a aquisição de fogão industrial a gás com 4 queimadores e 1
forno (dimensão 800 * 750 * 850) para o Posto de Limpeza, no valor de €
2.025,01, com IVA incluído (Proposta n.º 114-S/2015).

3.8.

4.

em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 108-S/2015).

4.1

Deliberação n.º 921/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Pastelaria Kilumba, a aquisição de produtos de pastelaria no âmbito do
convívio de Natal para os alunos da UTIL, que se realizará dia 17.12.2015, no
valor de € 2.025,01, com IVA incluído (Proposta n.º 115-S/2015).

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

Deliberação n.º 922/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
prévio favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
manutenção e assistência técnica para veículo pesado de passageiros –
VOLVO – 21-PG-82;
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4.2
4.3

5.

Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica para veículo pesado
de passageiros – VOLVO – 21-PG-82, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de até € 5.000,00, a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor;
Aprovar as 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;
Aprovar o convite à seguinte entidade: AUTO SUECO, LDA
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, a decisão sobre a aceitação dos erros e omissões do caderno
de encargos, bem como a decisão de adjudicação e de aprovação da minuta
do contrato, atendendo à manifesta urgência, eficiência e conveniência da
prática dos referidos atos e ao princípio da eficiência e eficácia que deve
presidir à atividade autárquica;
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação ao Presidente da Junta de Freguesia, caso
haja lugar à apresentação da mesma (Proposta n.º 141-T/2015).
Deliberação n.º 923/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 20ª
alteração ao Orçamento e 9ª alteração ao PPI da Freguesia do Lumiar para
2015 (Proposta n.º 142-T/2015).

Deliberação n.º 924/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Certoma, Lda, a aquisição de para-brisas para a Varredora Pequena do Posto
de Limpeza, no valor de € 2.284,57, com IVA incluído (Proposta n.º 143T/2015).
Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1

Deliberação n.º 925/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio,
no montante global de € 4.336,80, para pagamento aos monitores dos centros
de treino relativo ao mês de novembro/2015, às seguintes entidades (Proposta
n.º 90-D/2015):
- Academia Musical 1º de junho 1893 – Basquetebol: € 540,00
- Academia Musical 1º de junho 1893 – Ginástica: € 196,80
- Academia Musical 1º de junho 1893 – Karaté: € 180,00
- Academia Musical 1º de junho 1893 – Xadrez: € 180,00
- Associação de Residentes do Alto do Lumiar – Rugby: € 180,00
- Associação de Residentes do Alto do Lumiar – Basquetebol: € 180,00
- G. R. Desportivo do bairro da Cruz Vermelha – Boxe e Kickboxing: € 360,00
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- Académico Clube de Ciências – Futsal: € 360,00
- Centro Social da Musgueira, Mediateca – Futsal: € 180,00
- Centro Social da Musgueira, Mediateca – Voleibol: € 180,00
- Recreativo Águias da Musgueira – Futebol 11: € 540,00
- Sporting Clube de Portugal – Ténis de Mesa: € 180,00
- Associação de Basquetebol Sporting C. P. – Basquetebol: € 540,00
- Associação de Moradores da Cruz vermelha – Atletismo: € 180,00
- Associação de Residentes de Telheiras – Andebol: € 180,00
- Judo Clube de Lisboa – Judo: € 180,00
5.2

5.3

5.4

5.5

6.

Deliberação n.º 926/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 1.050,00 ao Colégio São Tomás, para apoio de
cedência de instalações desportivas nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2015 (3 meses * 350,00€) (Proposta n.º 91-D/2015).
Deliberação n.º 927/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 4.000,00 à Academia Musical 1º de junho 1893,
para apoio nas atividades desportivas no âmbito do basquetebol (Proposta n.º
92-D/2015).

Deliberação n.º 928/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 1.800,00 ao Académico Clube de Ciências, para
apoio ao funcionamento do polidesportivo do Alto da Faia relativo aos meses
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015 (4 meses * 450,00€)
(Proposta n.º 93-D/2015).

Deliberação n.º 929/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 3.000,00 ao Académico Clube de Ciências, para
apoio às atividades desportivas no âmbito do Futsal (Proposta n.º 94D/2015).
Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

6.1

Deliberação n.º 930/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
fornecimento de atelier de origami, a realizar nos dias 22 e 23 de dezembro de
2015;
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços de
fornecimento de atelier de origami, a celebrara com a Associação de Amizade
Portugal Japão, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 300,00, mais IVA, se devido, de 22 a 23 de dezembro
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de 2015, a pagar em 1 vez, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 253-E/2015).
6.2

Deliberação n.º 931/2015: Proposto que se delibere favoravelmente a
revogação do contrato de prestação de serviços de coordenação,
acompanhamento, conceção de atividades e orientação técnica especializada
para CAF´s, na função de monitor, celebrado com Leandro Miguel dos Santos
Antunes;
Delibere que tal extinção produza efeitos a partir de 13 de novembro de 2015
(Proposta n.º 254-E/2015).

6.3

Deliberação n.º 932/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Barómetro Singular, Lda., a aquisição de serviço de pintura do recreio do
Jardim de Infância (pintura de mural do Kindergarten, fotomontagens e
desenhos), no valor de € 1.845,00, com IVA incluído (Proposta n.º 255E/2015).

6.4

Deliberação n.º 933/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Zon
Lusomundo, a aquisição de bilhetes para ida ao cinema Alvaláxia ver o filme
“O Principezinho”, no período não letivo de Natal – CAF da Quinta dos
Frades, no valor de € 420,00, com IVA incluído (Proposta n.º 256-E/2015).

6.5

Deliberação n.º 934/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Liberty
Seguros, a aquisição de seguros de responsabilidade civil para a Festa de Natal
de funcionários e familiares da Junta de Freguesia, a realizar no dia 05.12.2015,
pelas 16h, no ICA, Edifício Tobis, no valor de € 147,57, isento de IVA
(Proposta n.º 257-E/2015).

6.6

Deliberação n.º 935/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Fnac, a
aquisição de livros para oferecer como atribuição de prémios para os três
primeiros de cada escalão, no âmbito da atividade Torneio de Xadrez Jovem de
Natal Vicentix, no valor de € 150,00, com IVA incluído (Proposta n.º 258E/2015).

6.7

Deliberação n.º 936/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Zon
Lusomundo, a aquisição de 110 bilhetes para cinema Alvaláxia, no âmbito das
férias de Natal – CAF de São Vicente, no valor de € 473,00, com IVA incluído
(Proposta n.º 259-E/2015).
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6.8

Deliberação n.º 937/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Hipermercado Continente, a aquisição de louça descartável e guardanapos
para a Festa de Natal do CAF da Cruz vermelha, no valor de € 50,00, com IVA
incluído (Proposta n.º 260-E/2015).

6.9

Deliberação n.º 938/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Pingo
Doce, a aquisição de alimentação confecionada para o lanche da Festa de Natal
do CAF da Cruz Vermelha, no valor de € 150,00, com IVA incluído (Proposta
n.º 261-E/2015).

6.10

Deliberação n.º 939/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Trilhos e
Caminhos, Lda, a aquisição de bilhetes para passeio de TukTuk, na zona
histórica de Lisboa, dia 29.12.2015, com 3 monitores e 12 jovens do CAF, no
valor de € 140,00, com IVA incluído (Proposta n.º 262-E/2015).

6.11

Deliberação n.º 940/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Music
Factory, a aquisição de guizeiras e pandeiretas para atuações da CAF e
funcionários na Festa de Natal da Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de €
48,00, com IVA incluído (Proposta n.º 263-E/2015).

6.12

Deliberação n.º 941/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Fnac, a
aquisição de guizeiras e pandeiretas para atuações da CAF e funcionários na
Festa de Natal da Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 42,00, com IVA
incluído (Proposta n.º 264-E/2015).

6.13

Deliberação n.º 942/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 500,00 ao Agrupamento de Escolas Professor
Lindley Cintra, para apoio na compra de bens alimentares de forma a
construir cabazes de Natal e distribui-los às famílias dos alunos mais
carenciados (Proposta n.º 265-E/2015).

6.14

Deliberação n.º 943/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 500,00 ao Agrupamento de Escolas Professor
Lindley Cintra, para apoio no âmbito da cedência de espaço para as eleições
de 04.10.2015 (Proposta n.º 266-E/2015).
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6.15

Deliberação n.º 944/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 500,00 ao Agrupamento de Escolas Alto do
Lumiar (Escola Básica Padre José Manuel Rocha e Melo), para apoio no
âmbito da cedência de espaço para as eleições de 04.10.2015 (Proposta n.º
267-E/2015).

6.16

Deliberação n.º 945/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a atribuição
de subsídio no valor de € 500,00 ao Agrupamento de Escolas Vergílio
Ferreira (Escola Básica 2.3 de Telheiras), para apoio no âmbito da cedência
de espaço para as eleições de 04.10.2015 (Proposta n.º 268-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 Rogério Santos

_________________________________________

