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ATA N.º 10/2016
Aos dez dias 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 do vogal Pedro Ângelo. Os vogais Pedro Grilo, Rogério Santos
e Eneida Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

A Junta de Freguesia deliberou a aprovação de um voto de saudação à tomada de posse do
Senhor Presidente da República, o Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, desejando-lhe
as maiores felicidades para o seu mandato.

Seguidamente, o Presidente da Junta deu nota ao executivo das reuniões mantidas na
semana anterior, nomeadamente com:





Instituto do Cinema e Audiovisual;
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha;
UIT – Norte;
Escola de Dança Anna Köhler.

Foi igualmente dado nota da apresentação pública no salão nobre do projeto de
intervenção na Rua José Travassos, com vista a concluir a composição dos espaços verdes
da Urbanização da Quinta de Alvalade, bem como da presença da Junta de Freguesia no
jantar comemorativo do Ano Internacional da Mulher promovido pela APMJ.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 195/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1
contrato de aquisição de serviços de organização de concerto, com a
apresentação das obras “Magnificat em Talha Dourada”, do compositor
Eurico Carrapatoso, “Marche pour la cerémonie des Turcs”, de Jean-Baptiste
Lully e hino “Zadok the Priest”, de Georg Frederich Handel, interpretadas
pelo Coro de Câmara da Universidade de Lisboa e pela Orquestra Académica
da Universidade de Lisboa, tendo como solista a soprano Ana Paula Russo e
sob a direção do maestro João Aibéo, a celebrar com a Associação Coral da
Universidade de Lisboa, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 1.600,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, se devido, perfazendo o total de € 1.968,00, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 4-C/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Deliberação n.º 196/2016: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º
de Junho de 1893 para apoio à marcha do Lumiar (pagamento a
fornecedores), no valor de € 4.000,00 (Proposta n.º 5-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 197/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 contrato misto de aquisição de serviços e empreitada para
requalificação de espaço do edifício sede da Junta de Freguesia do Lumiar –
adaptação do espaço a Galeria de Exposições, a celebrar com LIMÕES –
Sociedade de Construções, Unipessoal, Lda., com o preço contratual de €
47.957,52, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 58.987,75, e com o prazo de execução de 25 dias, nos termos
propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante.
Aprovação da minuta dos contratos a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o
adjudicatário (Proposta n.º 58-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 198/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 contrato de empreitada de repavimentação dos
estacionamentos da Rua Professor Prado Coelho, a celebrar com TOPBET –
Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Betuminosos, S.A., com o
preço contratual de € 13.721,48, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor de
6%, perfazendo o total de € 14.544,77, e com o prazo de execução de 40 dias,
nos termos propostos no respetivo 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
número 2 do artigo 77.º do CCP (Proposta n.º 59-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 199/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 contrato de empreitada de reparação e beneficiação de calçada
na Alameda das Linhas de Torres com a Rua Rainha Dona Leonor, a celebrar
com a ROADWORK – Construção e Obras Públicas, Lda., com o preço
contratual de € 4.932,00, sendo que o IVA devido será liquidado pela entidade
adjudicante, por aplicação da regra de inversão do sujeito passivo de IVA, nos
termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante. (Proposta n.º 60-P/2016)
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Aprovada por unanimidade
2.6.

2.7.

2.8.

3.

Deliberação n.º 200/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de um contrato de empreitada de beneficiação da Quinta das
Camélias, a celebrar com a ROADWORK – Construção e Obras Públicas,
Lda., com o preço contratual de € 8.997,05, sendo que o IVA devido será
liquidado pela entidade adjudicante, por aplicação da regra da inversão do
sujeito passivo de IVA, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão
de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante (Proposta n.º 61P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 201/2016: Aprovação da celebração de protocolo de
colaboração entre a Junta de Freguesia do Lumiar e o Teatro Aberto, para
divulgação da programação daquele Teatro junto dos residentes da Freguesia e
concessão de ingressos em espetáculos em condições especiais para o ano de
2016 (Proposta n.º 62-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 202/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato misto de aquisição de bens e empreitada para
fornecimento e instalação de elevador no edifício do n.º 19 da Estrada da
Torre, a celebrar com a ENOR – Elevação e Equipamentos Industriais,
Lda., com o preço contratual de € 47.435,00, ao qual acresce IVA à taxa legal
em vigor de 6%, perfazendo o total de € 50.281,10, e com o prazo de execução
de 72 dias, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação e parte integrante, e notificar o adjudicatário
para a apresentação dos documentos de habilitação.
Aprovação da minuta dos contratos a celebrar com o proposto no projeto de
decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o adjudicatário.
(Proposta n.º 63-P/2016)

Aprovada por unanimidade

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 203/2016: Adjudicação a UTS – Viagens e Serviços, S.A. o
aluguer de autocarro de 55 lugares para passeio a realizar nos dias 18 a 20 de
março de 2016, a Guimarães, no âmbito da programação sénior anual, no valor
de € 896,23, a que acresce IVA à taxa de 6%, perfazendo o total de € 950,00
(Proposta n.º 24-S/2016).
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3.2.

3.3.

3.4.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 204/2016: Adjudicação a UTS – Viagens e Serviços, S.A. o
aluguer de autocarro de 55 lugares para passeio a realizar no dia 21/03/2016:
transfer do aeroporto Francisco Sá Carneiro, visita à cidade do Porto, e
regresso a Lisboa, no âmbito da programação sénior anual (batismo de voo),
no valor de € 660,38, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%,
perfazendo o total de € 700,00 (Proposta n.º 25-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 205/2016: Adjudicação a Barraqueiro Alugueres o aluguer
de autocarro de 55 lugares para transfer a realizar no dia 21/03/2016, do
Lumiar para o aeroporto de Lisboa, no âmbito da programação sénior anual
(batismo de voo), no valor de € 100,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 6%, perfazendo o total de € 106,00 (Proposta n.º 26-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 206/2016: Adjudicação a SGS ICS – Serviços
Internacionais de Certificação, Lda. a aquisição de serviços (auditoria
externa) para a Certificação do Sistema de Gestão de Qualidade do Posto de
Limpeza, no valor de € 2.024,46, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 2.490,09 (Proposta n.º 27-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.5.

Deliberação n.º 207/2016: Adjudicação a Melfa – Máquinas, Ferramentas
e Ferragens, Lda. a aquisição de mala com ferramentas (120 peças) para o
Posto de Limpeza, no valor de € 230,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 282,90 (Proposta n.º 28-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.6.

Deliberação n.º 208/2016: Adjudicação a Melfa – Máquinas, Ferramentas
e Ferragens, Lda. a aquisição de peças para reparação de roçadoras do Posto
de Limpeza, no valor de € 87,80, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 107,99 (Proposta n.º 29-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.7.

3.8.

Deliberação n.º 209/2016: Adjudicação a Melfa – Máquinas, Ferramentas
e Ferragens, Lda. a aquisição de equipamento de proteção individual para o
Posto de Limpeza (capacetes de proteção, luvas e caneleiras/ joalheiras), no
valor de € 409,80, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo
o total de € 504,05 (Proposta n.º 30-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 210/2016: Adjudicação a Melfa – Máquinas, Ferramentas
e Ferragens, Lda. a aquisição de compressor (modelo AMICO 2450/50) para
o Posto de Limpeza, no valor de € 150,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 184,50 (Proposta n.º 31-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 211/2016: Adjudicação a Isidoro Duarte o aluguer de
autocarro de 55 lugares, para o dia 15/03/2016, para transporte das crianças
do Jardim-de-infância de Telheiras ao Palácio de Queluz, no valor de € 150,94,
a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 160,00
(Proposta n.º 21-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

5.2.

Deliberação n.º 212/2016: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio ao torneio de Futebol 11 (escalões 7, 8, 9, 10 e 11
anos), nos próximos dias 25 e 26 de março de 2016, no valor de € 600,00, dos
quais € 300,00 são destinados aos reforços alimentares e os restantes € 300,00 à
arbitragem (Proposta n.º 18-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 213/2016: Adjudicação a Vaz, Lopes e Lopes, Lda.
aquisição de 500 reforços alimentares (pão com chouriço e sumo néctar) para
oferecer como lanche aos participantes no Torneio de Basquetebol 3x3 do
Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra, no valor de € 495,28, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 525,00
(Proposta n.º 19-D/2016).

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

6.2.

Deliberação n.º 214/2016: Adjudicação a Perfeito Perímetro a realização de
diversos trabalhos no Jardim-de-infância de Telheiras, no valor de € 985,00, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.211,55
(Proposta n.º 58-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 215/2016: Adjudicação a Isidoro Duarte o aluguer de 2
autocarros de 49 lugares para os dias 21, 23 e 23 de março de 2016, no âmbito
das férias da Páscoa do CAF de São Vicente, no valor de € 886,79, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 940,00
(Proposta n.º 59-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 março de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

