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ATA N.º 6/2016
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas 19 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, Pedro Grilo e Rogério Santos. A vogal Eneida
Godinho justificou a sua ausência junto do Presidente. A reunião foi interrompida pelas
19h45, tendo sido retomada às 23h15.

1.

Informações

O Presidente informou o executivo do andamento dos trabalhos relativos à recuperação do
palacete da Quinta das Camélias, propriedade da ADFA, para instalação provisória de
centro de apoio inicial a refugiados, por parte da Câmara Municipal. Foi ainda dado nota ao
executivo da visita ao espaço da futura sede da Junta de Freguesia em Telheiras, e do
andamento do calendário de entrega do mesmo à Junta.

O executivo fez o balanço das atividades de comemoração do Carnaval dos pelouros do
desenvolvimento social e da educação e trocou impressões sobre a planificação da
programação da comemoração dos 750 anos da Freguesia. O Presidente deu ainda
informação adicional sobre o estado do debate relativo à intervenção na 2.ª circular.

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 109/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
bens – 4 (quatro) publicações da Revista “Questões Atuais do Direito Local”
do ano de 2016, a celebrar com a AEDRL – Associação de Estudos de Direito
Regional e Local, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 56,60 (cinquenta e seis euros e sessenta cêntimos), à
qual acresce IVA, à taxa legal de 6%, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste (Proposta n.º 37-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.2.

Deliberação n.º 110/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de seguros de acidentes de
trabalho, através de mediação.
Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de seguros de acidentes de trabalho, através de mediação,
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 25.700,10
(vinte e cinco mil, setecentos euros e dez cêntimos), a que acresce IVA, se
devido, 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.
Aprovação do convite às seguintes entidades:
i.

ii.

iii.

FHM SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, LDA.
Morada: Praça Prof. Almerindo, Lote 1 – 1.º Esquerdo
2690-389 SANTA IRIA DA AZÓIA
fhmseguros@gmail.com
RT Global Insurance
Morada: Rua Rangel de Lima, 4 A
2795-164 LINDA-A-VELHA
geral@rtglobalinsurance.pt

TSMD - Mediação de Seguros, Unipessoal, Lda.
Morada: Rua Elias Garcia, 9 C
2700-309 AMADORA
Aprovação da nomeação do júri, nos termos dos artigo 67.º a 69.º do CCP, o
qual será integrado por:
i.
Presidente: Patrocínia César, Secretária da JFL;
ii.
Vogal Efetivo: Paulo Ribeiro, Coordenador Técnico da JFL;
iii.
Vogal Efetivo: Cláudia Ferreira, Técnica Superiora da JFL;
iv.
Vogal Suplente: Paula Camacho, Técnica Superiora da JFL;
v.
Vogal Suplente: Paula Santos, Coordenadora Técnica da JFL.
Aprovação da delegação no Presidente da Junta de Freguesia das competências
seguintes:
i.
Proceder à prestação dos esclarecimentos que incidam sobre as peças do
procedimento;
ii.
Retificar as peças do procedimento;
iii.
Prorrogar os prazos procedimentais aplicáveis;
iv.
Proceder à resposta da lista de erros ou omissões;
v.
Realizar a audiência prévia.
(Proposta n.º 38-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 111/2016: Atribuição de subsídio no valor total de € 4.000,00
ao Centro Social da Musgueira para apoio ao pagamento das bolsas aos
mediadores que asseguram as ações de rua, no período compreendido entre
novembro de 2015 e junho de 2016 (2 bolsas de € 250,00 cada, por mês),
(Proposta n.º 11-S/2016)

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 112/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de equipamento de vestuário e proteção individual para
os trabalhadores do serviço de higiene e limpeza urbana, a celebrar com HR
Proteção, S.A., com o preço contratual de € 7.816,50 (sete mil oitocentos e
dezasseis euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce IVA, à taxa legal de
23%, nos termos propostos no projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante, e notificar a adjudicatária para a apresentação
dos documentos de habilitação, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 77.º
do CCP (Proposta n.º 12-S/2016)

Aprovada por unanimidade
3.3.

Deliberação n.º 113/2016: Adjudicação a RV Pro o aluguer de equipamentos
de som, luz e apoio técnico, para o evento de Carnaval, realizado no edifício
sede da Junta de Freguesia do Lumiar, no dia 10/02/2016, no valor de €
615,00, com IVA incluído (Proposta n.º 13-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.4.

Deliberação n.º 114/2016: Adjudicação a RV Pro o aluguer de equipamentos
de som e apoio técnico, para o evento do Dia dos Namorados a realizar no
Mercado do Lumiar no dia 13/02/2016, no valor de € 738,00, com IVA
incluído (Proposta n.º 14-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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4.

Propostas do Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 115/2016: Adjudicação a Auto-Sueco a substituição de
vidros do espelho retrovisor, lado esquerdo, do autocarro de matrícula 21-PG82, no valor de € 255,31, com IVA incluído (Proposta n.º 13-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 116/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços de manutenção e assistência técnica ao sistema contra intrusão
instalado no Mercado do Lumiar, para o ano de 2016, a celebrar com a TESEL
– Sistemas de Segurança, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa de € 220,78 (duzentos e vinte euros e setenta
e oito cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, até 31 de dezembro
de 2016, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha
de ajuste direto (Proposta n.º 14-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 117/2016: Aprovação da 4.ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro anexo à proposta e
que da mesma faz parte integrante (Proposta n.º 15-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 118/2016: Adjudicação, tendente à celebração com a entidade
HIDURBE – Gestão de Resíduos, S.A. de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes – Zona A, com o
preço contratual de € 23.592,08 (vinte e três mil, quinhentos e noventa e dois
euros e oito cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23%, no
valor de € 5.426,18 (cinco mil, quatrocentos e vinte e seis euros e dezoito
cêntimos), nos termos propostos no referido projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e notificar o adjudicatário
para a apresentação dos documentos de habilitação.
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Aprovação da minuta do contrato a celebrar, conforme documento anexo à
proposta, devendo o conteúdo da mesma ser notificado ao cocontratante, nos
termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 100.º e do artigo 101.º do CCP
(Proposta n.º 9-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 119/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 5.000,00 ao
Recreativo Águias da Musgueira para apoio à atividade desportiva para
inscrições e despesas de início de época (Proposta n.º 8-D/2016)

Aprovada por unanimidade

6. Propostas do Vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 120/2016: Adjudicação a RV Pro o aluguer de equipamentos de
som, luz e apoio técnico, para o evento Semana dos Afetos, que terá lugar na
Escola EB 2,3 de Telheiras, no dia 19/02/2016, no valor de € 799,50, com IVA
incluído (Proposta n.º 35-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 121/2016: Adjudicação a RV Pro o aluguer de equipamentos de
som, luz e apoio técnico, para o evento “Baile de Carnaval”, realizado na Escola
Básica 2,3 de Telheiras (Rua Prof. Mário Chicó), no dia 05/02/2016, no valor de €
615,00, com IVA incluído (Proposta n.º 36-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 122/2016: Adjudicação a Continente a aquisição de produtos de
limpeza para o Centro de Artes e Formação, no valor de € 200,00, com IVA
incluído (Proposta n.º 37-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.4.

Deliberação n.º 123/2016: Adjudicação a RoadWork o transporte e montagem de
palco na Escola Básica 2,3 D. José I, no âmbito do “Festival dos Afetos”, no dia
12/02/2016, no valor de € 971,70, com IVA incluído (Proposta n.º 38-E/2016).

Aprovada por unanimidade

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, 10 de fevereiro de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

