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ATA N.º 5/2016
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas 22 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária e dos
vogais Eneida Godinho, Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Rogério Santos. O Tesoureiro
justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com a Associação Viver
Telheiras e com a Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, para articulação
da programação de atividades para 2016. Foi também dada informação ao executivo sobre
a primeira edição do Clube de Leitura, realizada no dia 28 na sede da Junta, bem como dos
eventos da programação das Olisípiadas do fim-de-semana anterior, no Lumiar, nas
modalidades de Xadrez e Ténis de Mesa.

O Presidente deu ainda informação atualizada sobre a requalificação do Mercado do
Lumiar, após reuniões com o Vice-presidente da CML e com a Agrobio, e deu ainda nota
do andamento da discussão pública da requalificação da 2.ª Circular, cujo prazo de
apresentação de propostas terminou na anterior 6.ª feira. Finalmente, foi também dado
nota da cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Nacional dos
Jovens Advogados Portugueses, realizada no salão nobre e com a presença do Dr. Jorge
Sampaio.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 90/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de sistema de gestão de filas para os
serviços de atendimento da Junta de Freguesia do Lumiar, por ajuste direto,
com um montante máximo de despesa de até € 4.676,30, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor.
Aprovação das 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, delegando no Presidente da Junta de Freguesia
a sua assinatura.
Aprovação do convite à seguinte entidade: TENSATOR, S.A.,
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento e os erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta
os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica.
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Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação a esta Junta, caso haja lugar à apresentação
da mesma (Proposta n.º 34-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 91/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas,
na modalidade de avença, destinado ao desempenho de funções de apoio
jurídico em matéria de contratação pública e direito do trabalho em funções
públicas, a celebrar com o Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, com o preço
contratual de € 5.500,00, e com o prazo de execução possível de 11 (onze)
meses, da data de celebração até 31 de dezembro de 2016, nos termos
propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação são parte integrante, e notificar o adjudicatário para a apresentação
dos documentos de habilitação.
Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o
adjudicatário (Proposta n.º 35-P/2016)

Aprovado por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 92/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 600,00 aos
Metralhas BTT para apoio ao início de atividade do Clube (pagamento de
despesas inerentes ao processo de legalização) e à organização da corrida Luzia
Dias (Proposta n.º 36-P/2016).

Aprovado por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 93/2016: Aquisição a Alunos de Apolo workshop de danças
de salão, a realizar no dia 12/02/2016, pelas 15h00, nas instalações destes, para
um grupo sénior da Freguesia do Lumiar, no âmbito da programação “Lisboa,
Estórias e Memórias”, no valor de € 150,00, com IVA incluído (Proposta n.º
10-S/2016)

Aprovado por unanimidade

33

4.

Propostas do Tesoureiro apresentadas pelo Presidente
4.1.

Deliberação n.º 94/2016: Adjudicação a Strobosom da revisão e inspeção da
viatura Toyota, Mod. Ckdy 250 DD, matrícula 99-29-UP (carrinha do posto de
limpeza), no valor de € 1.136,88, com IVA incluído (Proposta n.º 10-T/2016).

Aprovado por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 95/2016: Alienação por abate dos seguintes bens móveis do
património da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 11-T/2016):
N.º
654
667
807
1221

Designação
Mesa
Aquecedor
Frigorífico
Balança

Aprovado por unanimidade

4.3.

N.º
1338
1433
1438
1769

Designação
Cadeira rodada
Mesa computador
Mesa Computador
Etiquetadora

Deliberação n.º 96/2016: 3ª alteração ao Orçamento e 3.ª alteração ao PPI
Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro em anexo à presente
proposta e que da mesma fazem parte integrante. (Proposta n.º 12-T/2016).

Aprovado por unanimidade
5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1.

BENEFICIÁRIOS
:

Deliberação n.º 97/2016: Atribuição de subsídio no valor total de € 4.336,80
para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de janeiro
de 2016 (Proposta n.º 6-D/2016).

Academia Musical 1º de Junho 1893
Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Basquetebol

540,00 €

Karaté

180,00 €

Rugby

180,00 €

Ginástica
Xadrez

196,80 €

180,00 €
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Basquetebol

180,00 €

Futsal

360,00 €

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha Boxe e Kickboxing
Académico Clube de Ciências

Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira

Futebol 11

540,00 €

Voleibol

Associação de Moradores da Cruz Vermelha

Atletismo

Judo Clube de Lisboa

Aprovado por unanimidade

5.3.

180,00 €

Ténis de Mesa

Associação de Residentes de Telheiras

5.2.

Futsal

Sporting Clube de Portugal

Associação de Basquetebol Sporting C. P.

360,00 €

180,00 €

180,00 €

Basquetebol

540,00 €

Andebol

180,00 €

Judo

180,00 €

180,00 €

TOTAL: 4.336,80 €

Deliberação n.º 98/2016: Atribuição de subsídio no valor total de € 2.175,00
para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no Pavilhão do Centro
Social da Musgueira, referentes aos meses de dezembro de 2015 (€ 900,00) e
janeiro de 2016 (€ 1.275,00) (Proposta n.º 7-D/2016).
Deliberação n.º 99/2016: Adjudicação a RoadWork o fornecimento e
colocação de gradeamento de segurança na Rua Prof. Mário Chicó, frente à
Escola Básica 2,3 Telheiras, no valor de € 393,60, com IVA incluído (Proposta
n.º 6-EPV/2016).

Aprovado por unanimidade
5.4.

Deliberação n.º 100/2016: Adjudicação a TíliasCoop, CRL a desmatação e
limpeza das Escolas Básicas 2,3 de Telheiras e 2,3 Prof. Lindley Cintra, no
âmbito das eleições presidenciais, no valor de € 1.329,50, com IVA incluído
(Proposta n.º 7-EPV/2016).

Aprovado por unanimidade
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5.5.

Deliberação n.º 101/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de repavimentação dos estacionamentos
da Rua Professor Prado Coelho, na Freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa,
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 13.727,60, a
que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos – incluindo neste o projeto de execução), conforme
minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte integrante,
delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura.
Aprovação do convite à seguinte entidade: TOP BET – Trabalhos de Obras
Públicas e pavimentos Betuminosos, S.A.
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação, caso haja lugar à apresentação de proposta
(Proposta n.º 8-EPV/2016).

Aprovado por unanimidade
6.

Propostas do Vogal Rogério Santos

6.1.

Deliberação n.º 102/2016: Adjudicação a RV Pro o aluguer de equipamento
de som e respetiva assistência técnica, para o evento “Afetos em Alta”, a
realizar no dia 12/02/2016, pelas 10h00, na Escola Básica 2,3 do Alto do
Lumiar, no valor de € 553,50, com IVA incluído (Proposta n.º 28-E/2016).

Aprovado por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º 103/2016: Adjudicação a RV Pro o aluguer de equipamentos
de som, gerador de corrente elétrica e apoio técnico, para o desfile de Carnaval
de Telheiras, a realizar no dia 05/02/2016, pelas 10h30, no valor de € 615,00,
com IVA incluído (Proposta n.º 29-E/2016).

Aprovado por unanimidade
6.3.

Deliberação n.º 104/2016: Adjudicação a Perfeito Perímetro a execução de
diversas reparações na CAF de São Vicente, no valor de € 393,60, com IVA
incluído (Proposta n.º 30-E/2016).

Aprovado por unanimidade
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6.4.

Deliberação n.º 105/2016: Adjudicação a Perfeito Perímetro a execução de
diversas reparações no Centro de Artes e Formação, no valor de € 547,35, com
IVA incluído (Proposta n.º 31-E/2016).

Aprovado por unanimidade
6.5.

Deliberação n.º 106/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 3 (três) contratos de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de tarefa, destinados à execução de tarefas de acompanhamento e
monitorização de atividades da área da educação das componentes de apoio à
família das escolas da rede pública da área da freguesia.
Aprovação da decisão de adjudicação de contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, para os períodos entre 8 e 10 de
fevereiro e entre 21 de março a 1 de abril de 2016, a celebrar com Cláudio
Alexandre Mendes Gonçalves, Helena Tatiana Alves da Costa e Sara Filipa
Rodrigues Varela Pina, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa, relativamente a cada um dos contratos a
celebrar, de € 400,00, mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 32-E/2016)

Aprovado por unanimidade
6.6.

Deliberação n.º 107/2016: Emissão de 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 específicas de apoio às
crianças do jardim-de-infância da Escola de São Vicente.
Aprovação da decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, para os meses de fevereiro a julho
de 2016, a celebrar com Tânia Raquel Figueiredo Almeida, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 4.500,00, mais
IVA, se devido, a pagar em 6 vezes, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar (Proposta n.º 33-E/2016)

Aprovado por unanimidade
6.7.

Deliberação n.º 108/2016: Adjudicação a Well’s Saúde a aquisição de
material de farmácia para a caixa de primeiros socorros do Centro de Artes e
Formação, no valor de € 50,00, com IVA incluído (Proposta n.º 34-E/2016).

Aprovado 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, 2 de fevereiro de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

