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ATA N.º 2/2016
Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas 21 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença e todos os seus membros.
1.

Informações

O Presidente informou o Executivo do andamento da preparação das eleições
presidenciais, nomeadamente das medidas a implementar na Escola Básica Lindley Cintra,
de forma a garantir o conforto no acesso aos locais de voto.
O Presidente deu também nota das reuniões que manteve na semana anterior à reunião:





2.

Com a UIT-Norte, para preparação de intervenções no espaço público;
Com os promotores da Lisbon Week, com vista ao acolhimento da edição de 2017
no Lumiar;
Com a nova Vereadora com o pelouro da Educação, Catarina Albergaria;
Com a Direção dos Inválidos do Comércio, para articulação da cooperação no
domínio da programação cultural;
Com a coordenadora do projeto Lumiarte, para preparação das intervenções em
2016.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.

2.3.

Deliberação n.º 21/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 207,85 à
Escola Alemã de Lisboa, por forma a cobrir os custos resultantes da
utilização do espaço do auditório no âmbito da Programação de Natal da Junta
de Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 12-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 22/2016: Adjudicação a Atelier Gastronómico 2, Lda.
fornecimento de 235 refeições, no âmbito da Eleição para o Presidente da
República, no valor de € 3.179,55, com IVA incluído (Proposta n.º 13P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 23/2016: Adjudicação a Roadwork – Construções e Obras
Públicas a reparação de diversas anomalias no edifício sede da Junta, no valor
de € 2.112,53 com IVA incluído (Proposta n.º 14-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

3.1.

Adjudicação a Auto-Sueco, Lda., a reparação da viatura de matrícula 21-PG82, no valor de € 1.280,10, com IVA incluído (Proposta n.º 3-T/2016).

3.2.

Deliberação n.º 24/2016: Adjudicação a Global One, o fornecimento de
toners para diversas impressoras, no valor de € 1.071,49, com IVA incluído
(Proposta n.º 4-T/2016).

Adiada

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

4.1.

Deliberação n.º 25/2016: Adjudicação a Manuel Gomes de Almeida &
Filho, Lda. o fornecimento e colocação de pilaretes na Rua Mário Dionísio,
no valor de € 618,08, com IVA incluído (Proposta n.º 1-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos

5.1.

5.2.

Deliberação n.º 26/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de avença, destinado à execução da planificação, conceção e
desenvolvimento de atividades de formação no domínio da expressão musical
no Centro de Artes e Formação;
Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de
serviços em funções públicas, na modalidade de avença, a celebrar com Rui
Manuel Fontinha Vasconcelos, por ajuste direto de regime simplificado,
para os meses de janeiro a dezembro de 2016, com interrupção do mês de
agosto, e com um montante máximo de despesa, € 4.136,00, mais IVA, se
devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha
de ajuste direto (Proposta n.º 6-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 27/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de avença, destinado à execução da planificação, conceção e
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desenvolvimento de atividades de formação no domínio das danças africanas
no Centro de Artes e Formação;
Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, a celebrar com Nuno Jorge Moreira Varela, por ajuste direto de
regime simplificado, para os meses de janeiro a dezembro de 2016 e com um
montante máximo de despesa de € 4.436,00 (quatro mil, quatrocentos e trinta e
seis euros), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 7-E/2016).
5.3.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 28/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente 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, a celebrar com Eugénia Lopes Barreto Almeida e Soraia
Alexandra Baptista Ascenso da Cunha, cada um deles com o preço
contratual de € 6.400,00 (seis mil e quatrocentos euros), e com o prazo de
execução previsível de 8 (oito) meses, com início a 1 de janeiro de 2016, ou em
data posterior, quando a celebração do contrato só venha a ocorrer após essa
data, e termo a 31 de agosto de 2016, nos termos propostos nos respetivos
projetos de decisão de adjudicação, que desta deliberação são parte integrante,
e notificar os adjudicatários para a apresentação dos documentos de
habilitação, nos casos em que tal se imponha;
Aprovação das minutas dos contratos a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar os
adjudicatários (Proposta n.º 8-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 29/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de avença, destinado à execução da planificação, conceção e
desenvolvimento de atividades de formação no domínio da dança Hip-Hop no
Centro de Artes e Formação e na Componente de Apoio à Família de São
Vicente;
Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, a celebrar com Rafael Tavares Barreto, por ajuste direto de regime
simplificado, para os meses de fevereiro a dezembro de 2016, com interrupção
em agosto, e com um montante máximo de despesa de € 4.840,00 (quatro mil,
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oitocentos e quarenta euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a
pagar em 10 (dez) vezes, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 9-E/2016).
5.5.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 30/2016: Adjudicação a J. Monteiro, Lda. o fornecimento
de diverso material, no âmbito das atividades diárias da sala de multideficiência
do CAF – São Vicente, no valor de € 50,00, com IVA incluído (Proposta n.º
10-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 31/2016: Adjudicação a Worten o fornecimento de sistema
de som (colunas), no âmbito das atividades de movimento/ dança no CAF – S.
Vicente, no valor de € 81,99, com IVA incluído (Proposta n.º 11-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 32/2016: Adjudicação a Sorte Flexível, Lda. fornecimento
de diversos artigos no âmbito das atividades diárias do 1.º ciclo e projeto de
Telheiras UP (CAF – São Vicente), no valor de € 50,00, com IVA incluído
(Proposta n.º 12-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 33/2016: Adjudicação a ToysR’Us fornecimento de
instrumentos musicais, no âmbito das atividades musicais do CAF – São
Vicente, no valor de € 100,00, com IVA incluído (Proposta n.º 13-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.9.

Deliberação n.º 34/2016: Adjudicação a Hipermercado Continente
fornecimento de diversos artigos para a limpeza e compra de material diverso
para as atividades da CAF – São Vicente, no âmbito das atividades diárias, no
valor de € 200,00, com IVA incluído (Proposta n.º 14-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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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, 12 de janeiro de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

