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ATA N.º 7/2016
Aos dezasseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas 21 horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, 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. Não
compareceram residentes para participar no ponto da agenda reservado a intervenções dos
cidadãos.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas na semana anterior, com:




EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa;
Agrupamento de Escuteiros de Telheiras;
Paróquia de São João Batista do Lumiar e Coro de Santo Inácio.

O executivo fez ainda o balanço das iniciativas do fim-de-semana anterior, no mercado do
Lumiar, de comemoração do Dia de São Valentim, e das atividades sénior das semanas
anteriores.

Foi também dado nota ao executivo pelo presidente da conclusão pela CML do projeto de
novo espaço jardim na urbanização da Quinta de Alvalade, estando prevista a sua
apresentação aos residentes na semana seguinte. Foi ainda feito o ponto de situação da
obra de requalificação da Quinta das Camélias, com vista à instalação do Centro
Temporário de Acolhimento a Refugiados, bem como da passagem à fase seguinte da obra
do Auditório e da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 124/2016: Adjudicação a Atelier Gastronómico 2, Lda. o
serviço de jantar de ano novo da Assembleia de Freguesia e do Executivo, na
sede da Junta, em 10/02/2016, no valor de € 735,00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o valor total de € 904,05 (Proposta n.º 39P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 125/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de requalificação da Biblioteca Municipal Orlando
Ribeiro, a celebrar com VAMARO – Construção Civil, S. A., com o preço
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contratual de € 118.806,10, ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor de 6%,
perfazendo um total de € 125.934,47, e com o prazo de execução de 150 dias,
nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que
desta deliberação é parte integrante.
Aprovação da minuta de contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão e do conteúdo da mesma a notificar o adjudicatário.
(Proposta n.º 40-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 126/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato misto de aquisição de serviços de elaboração de proposta editorial
sobre o património azulejar da Freguesia do Lumiar e aquisição de exemplares
dessa mesma edição, a celebrar com By the Book – Edições Especiais,
Lda., com o preço contratual de € 12.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal
em vigor de 6%, perfazendo o valor total € 12.720,00, e com o prazo de
execução de 120 dias, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante.
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 41-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 127/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de beneficiação da Quinta das Camélias,
sita à Alameda das Linhas de Torres, no cruzamento com a Avenida Rainha
Dona Leonor, na freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de até € 9.000,00 (nove mil euros), a que acresce IVA, à
taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 9.540,00.
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: Roadwork, Construções e Obras
Públicas, Lda., morada: Rua Garridas, n.º 39, 1500-305 Lisboa, correio
eletrónico: geral@roadwork.pt
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 42-P).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 128/2016: Adjudicação a MELFA – Máquinas,
Ferramentas e Ferragens, Lda. a aquisição de 4 roçadoras, marca STIHL FS
260C-E, para o posto de limpeza, no valor de € 1.985,80, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor de 13%, perfazendo um total de € 2.243,95 (Proposta n.º
15-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 129/2016: Aprovação da modificação objetiva do contrato
celebrado na sequência do procedimento por Ajuste Direto n.º 109/2015,
designadamente no que respeita ao seu prazo de execução, fixando o seu termo
a 31 de maio de 2016.
Aprovado diligenciar no sentido de obter o acordo da cocontratante para que
se possa proceder à modificação objetiva do contrato, enunciada no ponto 1.
Uma vez que seja obtido o consentimento da cocontratante, seja
descabimentada a despesa no orçamento para 2015 e se processe nova
cabimentação no orçamento do ano corrente (Proposta n.º 16-S/2016).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas do Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 130/2016: Alienação por abate do seguinte bem móvel do
património da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 16-T/2016):
N.º
1476

Designação
Micro-ondas

Aprovada por unanimidade
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4. Propostas do Vogal Pedro Ângelo
4.1.

Deliberação n.º 131/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 3.675,00 ao
Académico Clube de Ciências para apoio ao incentivo da prática desportiva
federada (€ 25,00 por cada atleta inscrito na Associação/ Federação, na
modalidade de Futsal – 147 atletas, treinadores e dirigentes inscritos)
(Proposta n.º 9-D/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 132/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 2.775,00 à
Academia Musical 1.º de Junho de 1893 para apoio ao incentivo da prática
desportiva federada (€ 25,00 por cada atleta inscrito na Associação/ Federação,
na modalidade de Basquetebol – 111 atletas, treinadores e dirigentes inscritos)
(Proposta n.º 10-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do Vogal Rogério Santos
5.1.

Deliberação n.º 133/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 1.500,00 ao
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar para apoio no âmbito do Projeto
de Educação Vocacional na Escola Básica 2,3 D. José I (Proposta n.º 39-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 134/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 750,00 ao
Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra para apoio às Comemorações do
Dia do Agrupamento (Proposta n.º 40-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 135/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 1.500,00 à
Associação de Pais da Escola Básica de Telheiras para apoio no âmbito do
Projeto das Atividades de Voluntariado e inserção da Escola na Comunidade
(Proposta n.º 41-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.4.

Deliberação n.º 136/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 1.500,00 à
APEAL – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento
de Escolas do Alto do Lumiar para apoio ao Projeto das Marchas Infantis, no
âmbito dos 750 anos da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 42-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 137/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 1.500,00 à
APEAL – Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento
de Escolas do Alto do Lumiar para apoio ao Projeto da Ginástica (Proposta n.º
43-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 138/2016: Adjudicação a Fnac a aquisição de livros e jogos que
servirão de prémios para as equipas vencedoras, no âmbito do torneio de xadrez da
Páscoa, na CAF de São Vicente: “Torneio de Xadrez Jovem da Páscoa Vicentix”,
no valor de € 81,30, acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 100,00 (Proposta n.º 44-E/2016).

Aprovado por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 139/2016: Adjudicação a Decathlon a aquisição de jogos que
servirão de prémios para as equipas vencedoras, no âmbito dos torneios futebol e
basquetebol da Páscoa, na CAF de São Vicente: “Torneios Desportivos da Páscoa”,
no valor de € 121,95, acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 150,00 (Proposta n.º 45-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 140/2016: Adjudicação a Continente Hipermercados a
aquisição de artigos de limpeza e higiene e de material diverso para as atividades da
CAF de São Vicente, no valor de € 162,60, acrescido de IVA à taxa legal de 23%,
perfazendo o total de € 200,00 (Proposta n.º 46-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.9.

5.10.

Deliberação n.º 141/2016: Adjudicação a Clave de Soft, Lda. a aquisição de
“Banco de apoio musical para aulas de piano”, no âmbito das atividades musicais da
CAF de São Vicente, no valor de € 63,41, acrescido de IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 78,00 (Proposta n.º 47-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 142/2016: Adjudicação a Fnac a aquisição de “Conjunto de
Percussão Infantil”, no âmbito das atividades musicais da sala de multideficiência da
CAF de São Vicente, no valor de € 60,16, acrescido de IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 74,00 (Proposta n.º 48-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, 16 de fevereiro de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

