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ATA N.º 9/2016
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas 19 horas e 30 minutos,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da
Secretária, do Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo e Pedro Grilo. Os vogais Rogério
Santos e Eneida Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões de trabalho mantidas com a Academia
Portuguesa de História, com a comissão instaladora da Associação de Administração
Militar, com a Associação de Residentes do Alto do Lumiar, com o Embaixador do
Paraguai, com a direção dos Leões de Portugal e com a Parceria Local de Telheiras. Foi
ainda feito o balanço dos preparativos das comemorações dos 750 anos da Freguesia e do
estado da reforma administrativa da Freguesia, após reunião de balanço com a Câmara
Municipal.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 176/2016: Atribuição de subsídio à ART – Associação de
Residentes de Telheiras para apoio às atividades relacionadas com a
comemoração dos Santos Populares (ano 2015), no âmbito de uma iniciativa
conjunta dos jovens da ART com a Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de
€ 600,00 (Proposta n.º 2-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 177/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato misto de aquisição de serviços e empreitada para
requalificação de espaço do edifício sede da Junta de Freguesia do Lumiar por
forma a adaptá-lo a Galeria de Exposições.
Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato para
“Requalificação de espaço do edifício sede da Junta de Freguesia do Lumiar –
Adaptação do espaço a Galeria de Exposições”, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até 48.000,00, a que acresce o IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 59.040,00.
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.
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Aprovação do convite à seguinte entidade: LIMÕES – Sociedade de
Construções, Unipessoal, Lda., NIPC: 501788611, Estrada de Leceia, Vivenda
Bela Vista, Leceia, 2780 Barcarena.
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovação das 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.
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 3-C/2016)

2.3.

2.4.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 178/2016: Alteração do preço base do procedimento de
aquisição de serviços de elaboração de projeto de execução de espaços
exteriores para a área da Alameda das Linhas de Torres, de forma a corrigir a
área de intervenção total (área complementar à intervenção do projeto Uma
Praça em cada Bairro) - € 60.000,00 (Proposta n.º 55-P/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 179/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de 15 (quinze) stands de exposição para
eventos vários da Junta de Freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até € 9.900,00, a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, perfazendo o total de € 12.177,00.
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., Rua das Garridas, n.º 39, 1500-305 Lisboa, e-mail:
geral@roadwork.pt.
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovação das 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.
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.

Aprovada por unanimidade
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2.5.

Deliberação n.º 180/2016: Autorização do pedido de mobilidade da
trabalhadora Joana Pereira David e Silva, Técnica Superior do mapa de pessoal
do Município de Vila Franca de Xira, para o exercício de funções nesta
Freguesia, na carreira de técnico superior, pelo prazo máximo de 18 meses;
Solicitar o acordo do Município de Vila Franca de Xira para a concretização da
situação de mobilidade requerida pela trabalhadora Joana Pereira David e Silva
(Proposta n.º 57-P/2016).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Deliberação n.º 181/2016: Adjudicação a Melfa, Lda. a aquisição de
roçadora modelo Ariens ST622, kit Pro370 e protetor para o posto de limpeza,
no valor de € 1.330,00, a que acresce IVA à taxa legal de 23%, perfazendo o
total de € 1.635,90 (Proposta n.º 19-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 182/2016: Adjudicação a Resopre, Lda. a aquisição de 30
contentores circulares, mod. SMT 110 L, de cor verde, para colocação nos
carrinhos de varredura do Posto de limpeza, no valor de € 930,00, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total € 1.143,90
(Proposta n.º 20-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 183/2016: Atribuição de subsídio à Associação
Caminhando para um Todo para apoio aos custos de funcionamento da
Agência do Banco do Tempo do Lumiar, referentes a 2016, no valor de €
1.000,00 (Proposta n.º 21-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 184/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de alojamento em hotel, em regime de meia
pensão (que inclua pequeno-almoço e jantar), num total de 27 quartos duplos
para duas noites, entre 18 e 20 de março de 2016, para alojamento dos
participantes na atividade “Fim-de-semana sénior em Guimarães”, a celebrar
com Hotel de Guimarães (Herculanos – Sociedade de Investimentos
Hoteleiros, S.A., com o NIPC 502360097), por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 4.104,00, a que
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acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 5.047,92,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto (Proposta n.º 22-S/2016).

3.5.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 185/2016: Adjudicação a UTS – Viagens e Serviços, S.A. o
aluguer de autocarro de 55 lugares para deslocação a Oliveira do Hospital –
Festa do Queijo da Serra da Estrela, no âmbito dos Passeios Seniores Mensais,
no valor de € 551,87, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%,
perfazendo o total de € 585,00 (Proposta n.º 23-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 186/2016: Aprovação da 6.ª Alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 e da 5.ª alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos, de acordo com os quadros anexos à proposta e que da mesma
fazem parte integrante (Proposta n.º 19-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 187/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de assistência técnica para equipamentos
frigoríficos instalados no Mercado do Lumiar, para o ano de 2016, a celebrar
com a Frincor – Frio Industrial e Comercial, Lda., por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.248,00, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de €
1.535,04, até 31 de dezembro de 2016, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 20-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 188/2016: Atribuição de subsídio no valor total de € 4.336,80 para
pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de fevereiro de
2016 (Proposta n.º 15-D/2016).
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Academia Musical 1º de Junho 1893

Basquetebol

540,00 €

Karaté

180,00 €

Rugby

180,00 €

Ginástica
Xadrez

Associação de Residentes do Alto do Lumiar
G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha
BENEFICIÁRIOS:

Académico Clube de Ciências

Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira

Boxe e Kickboxing
Futsal

360,00 €

540,00 €

Atletismo

Aprovada por unanimidade

360,00 €

Futebol 11

Voleibol

Associação de Moradores da Cruz Vermelha
Judo Clube de Lisboa

180,00 €

180,00 €

Ténis de Mesa

Associação de Residentes de Telheiras

180,00 €

Futsal

Sporting Clube de Portugal

Associação de Basquetebol Sporting C. P.

5.2.

Basquetebol

196,80 €

180,00 €

180,00 €

Basquetebol

540,00 €

Andebol

180,00 €

Judo

180,00 €

180,00 €

TOTAL: 4.336,80 €

Deliberação n.º 189/2016: Adjudicação a Rhythmfoot, Lda. a aquisição de
equipamento de futebol 11, com publicidade da Junta de Freguesia do Lumiar,
para oferta ao Recreativo Águias da Musgueira, no valor de € 1.067,25, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.312,72
(Proposta n.º 16-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 190/2016: Adjudicação a Rhythmfoot, Lda. a aquisição de
equipamento de basquetebol, com publicidade da Junta de Freguesia do
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Lumiar, para oferta à Academia Musical 1.º de Junho de 1893, no valor de €
717,45, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total
de € 882,46 (Proposta n.º 17-D/2016).
5.4.

5.5.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 191/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração com a entidade Hiburbe – Gestão de Resíduos Sólidos, S. A., de
1 (um) contrato de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos
espaços verdes – Zona A, para os meses de março e abril de 2016, com o
preço contratual de € 23.592,08, a que acresce IVA à taxa legal de em vigor de
23%, perfazendo o total de € 29.018,26, 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.
Aprovação da minuta do contrato a celebrar, conforme documento anexo à
presente proposta, devendo o conteúdo da mesma ser notificado ao
cocontratante, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do art.º 100.º e do artigo
101.º do CCP (Proposta n.º 16-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 192/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração com a entidade Gecolix – Gabinete de Estudos e Construção,
Lda. de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de manutenção e conservação
dos espaços verdes e expectantes – Zona B, para os meses de março e abril de
2016, com o preço contratual de € 23.143,30, a que acresce IVA à taxa legal de
em vigor de 23%, perfazendo o total de € 28.466,26, 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.
Aprovação da minuta do contrato a celebrar, conforme documento anexo à
presente proposta, devendo o conteúdo da mesma ser notificado ao
cocontratante, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do art.º 100.º e do artigo
101.º do CCP (Proposta n.º 17-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

6. Propostas do Vogal Rogério Santos, apresentadas pelo Presidente
6.1.

Deliberação n.º 193/2016: Adjudicação a Câmara Municipal de Lisboa a
aquisição de bilhetes para entrada na Estufa Fria e Quente, dia 31/03/2016,
destinados a 40 jovens e 4 monitores do Centro de Artes e Formação, no valor
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de € 60,98, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
75,00 (Proposta n.º 56-E/2016).
6.2.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 194/2016: Adjudicação a R.V. Pro, Lda. o aluguer de
equipamento de som, luz e apoio técnico para a Festa da Páscoa do CAF de
São Vicente, no dia 18/03/2016, no valor de € 500,00, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 615,00 (Proposta n.º 57E/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, 1 de março de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

