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ATA N.º 11/2016
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 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 e Pedro Grilo. Os vogais Rogério
Santos e Eneida Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Intervenção do público

2.

Informações

3.

Propostas apresentadas pelo Presidente

Usou da palavra no início da sessão pública o cidadão José Ferreira que deu nota de
diversas questões relativas à gestão do espaço público na praceta da Rua Prof. João de
Castro Mendes, tendo deixado documento descritivo das várias questões relativas ao
arvoredo, ao mobiliário urbano, à iluminação pública e aos muros da barreira do Eixo
Norte-Sul.

O Presidente deu nota ao executivo das reuniões mantidas na semana anterior, com a o
gabinete do Presidente da CML, com a SGAL, com o Vereador Duarte Cordeiro e com a
Agrobio, tendo igualmente dado nota das atividades realizadas no fim-de-semana com a
Casa do Minho e no Colégio São João de Brito.

3.1.

Deliberação n.º 216/2016: Atribuição de subsídio à ARAL – Associação de
Residentes do Alto do Lumiar para apoio à realização de mini campo de
férias na Páscoa, de 22 a 26 de março, na Serra da Lousã, para 40 participantes
e 10 voluntários, no valor de € 750,00 (Proposta n.º 64-P/2016).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 217/2016: Aprovação de execução de trabalhos de adaptação
dos sistemas de segurança (deteção de intrusão e deteção de incêndio)
decorrentes de alterações que irão ser introduzidas em sala destinada a
exposições na sede da Junta de Freguesia, no valor de € 396,00, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 487,08 (Proposta
n.º 65-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.3

2.4.

Deliberação n.º 218/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de aquisição de equipamentos para
substituição de cablagens e demais material do auditório da Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro, 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 23%, perfazendo o total de € 11.070,00;
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: AUDIUM - Electroacústica S.A.,
Rua General Leman, n.º 5 A/B, 1600-101 Lisboa, e-mail:
francisco.cabrita@audium.pt, NIPC: 501224483.
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da 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.
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 66-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 219/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de aluguer de cabine de tradução simultânea,
para os dias 29, 30 e 31 de março de 2016, a celebrar com Traversões.
Serviços Linguísticos, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa de € 1.560,00 (mil, quinhentos e sessenta
euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 67-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 220/2016: Aprovar a celebração de protocolo de colaboração
entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a Fundação da Juventude, destinado ao
acolhimento de formando Evelise Joseane Neves do Nascimento, do curso de
Técnico de Informática – Sistemas, que confere dupla certificação – escolar e
profissional (12.º ano e nível IV), no período entre 13 de abril de 2016 e 24 de
maio de 2016 (Proposta n.º 68-P/2016).
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3.

Aprovada por unanimidade

Propostas apresentadas pela Secretária
3.4.

Deliberação n.º 221/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no Pavilhão
do Centro Social da Musgueira, relativamente ao mês de fevereiro (32 horas de
treino), no valor de € 800,00 (Proposta n.º 32-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.5.

Deliberação n.º 222/2016: Aprovação da alteração do objeto da adjudicação
de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de alojamento em hotel, em regime
meia pensão (que inclua pequeno-almoço e jantar), para duas noites, entre 18 e
20 de março de 2016, para alojamento dos participantes na atividade “Fim-desemana Sénior em Guimarães”, a celebrar com Hotel de Guimarães
(Herculanos – Sociedade de Investimentos Hoteleiros, S.A.), por ajuste direto
de regime simplificado, de 27 quartos duplos para 22 quartos duplos e 8
individuais;
Aprovação da alteração do montante máximo de despesa de € 4.272,00, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 5.254,56. De
tais alterações notificar o adjudicatário (Proposta n.º 33-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.6.

Deliberação n.º 223/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem
sénior a Roma, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até
€ 42.500,00, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 52.275,00.
Aprovar as 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:





Oásis – Viagens e Turismo, S.A.
Morada: Rua Alexandre Herculano, n.º 3B – 1169-070 Lisboa
NIF: 501 821 627
Correio eletrónico: outgoing@oasistravel.net
Raso – Viagens e Turismo, S.A.
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Morada: Torre Oriente – Avenida do Colégio Militar, n.º 37F – 5.º - 1500081 Lisboa
NIF: 500 886 113
Correio eletrónico: pedro.silva@geostar.pt / pedro.alexandre@geostar.pt
Viagens Abreu, S.A.
Morada: Rua da República do Paraguai, 29B – 1750-247 Lisboa
NIF: 500 297 177
Correio eletrónico: directo@abreu.pt
Agência de Viagens Rodarte, Lda.
Morada: Rua da Palma, 159 A – 1100-391 Lisboa
NIPC: 500 011 001
Correio eletrónico: lucinda@rodarte.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.
Designação do júri do procedimento, com a seguinte composição:
 Presidente: Patrocínia Vale César;
 1.º Vogal efetivo: Patrícia Martins;
 2.º Vogal efetivo: Cláudia Patrícia Oliveira Ferreira;
 1.º Vogal suplente: Paula Filipa Faria Oliveira Camacho;
 2.º Vogal suplente: Paulo César Lopes Ribeiro.
(Proposta n.º 34-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 224/2016: Aprovação da 7.ª Alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 e da 6.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 22-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 225/2016 Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de beneficiação de praceta nas Ruas
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Professor João de Castro Mendes e Prado Coelho, na freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
de até € 12.000,00 (doze mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de
6%, perfazendo o total de € 12.720,00;
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., MORADA Rua Pulido Valente, n.º
47 – loja A, Urbanização Quinta do Porto Pinheiro, Colinas do Cruzeiro, 2675672 Odivelas, e-mail: geral@topbet.pt
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 18-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

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

Deliberação n.º 226/2016: Adjudicação a Wells a aquisição de malas de
primeiros-socorros para cada uma das salas da CAF de São Vicente, pelo valor
total de € 45,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 60E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 227/2016: Adjudicação a FHM Seguros a aquisição de
seguros desportivos para os torneios de Futebol e Basquetebol, a realizar no
período das férias da Páscoa da CAF de São Vicente, no valor de € 191,14,
isento de IVA (Proposta n.º 61-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 228/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de dinamização de workshop de
música criativa, a realizar nas férias da Páscoa.
Aprovação da decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços de
dinamização de workshop de música criativa, a celebrar com Vítor Fernandes,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 250,00, mais IVA, se devido, a pagar em 1 (uma) vez, estando
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sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 62-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, 15 de março de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

