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ATA N.º 15/2016
Aos doze dias do mês de abril 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 do vogal Pedro Grilo. Os vogais Pedro Ângelo, Rogério Santos
e Eneida Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

A Junta de Freguesia apreciou o resultado da certificação de qualidade, alcançada no
passado dia 6 de abril, com a aprovação na segunda fase da auditoria, passando o serviço de
limpeza e higiene urbana a estar certificado de acordo com a norma ISO 9000.

O Executivo fez o balanço das atividades de comemoração dos 750 anos, nomeadamente o
Concerto Barroco no Colégio de São João de Brito, bem como da receção a mais um grupo
de danças indianas em parceria com a Embaixada da Índia e de um concerto de grupos
corais no Salão Nobre da Freguesia.

O Presidente deu nota ao executivo da sua participação nas atividades do Dia Mundial da
Saúde promovidas pela CML na Quinta das Conchas e na comemoração do 87.º
Aniversário dos Inválidos do Comércio, bem como da reunião mantida com a associação
dos taxistas da praça do Lumiar.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 297/2016: Aprovação do mapa de férias para 2016, em anexo à
proposta e que dela é parte integrante (Proposta n.º 88-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 298/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
bens, para fornecimento de 1 (um) mastro para colocação de bandeira, a celebrar
com Vamaro Construção Civil, S.A., por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa € 431,50 (quatrocentos e trinta e um
euros e cinquenta cêntimos), mais 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 89-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 299/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de aquisição de serviços para reparação das cadeiras
do auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, por ajuste direto, com
um montante máximo de despesa de até € 12.700,00 (doze mil e setecentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de
€ 15.621,00.
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: Vamaro Construção Civil, S.A.,
Morada: Praça Bernardo Santareno, n.º 6 –A/B, 1900-098 Lisboa, Correio
eletrónico: vamaro@vamaro.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.
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 90-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 300/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
bens, para fornecimento de 34 (trinta e quatro) exemplares do livro “Exílios”, a
celebrar com AEP61-74, Associação de Exilados Políticos Portugueses,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa € 481,13 (quatrocentos e oitenta e um euros e treze cêntimos), mais
IVA, à taxa legal de 6%, perfazendo o total de € 510,00, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 91-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 301/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de
serviços em funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com André
Pinto de Sousa, com um montante máximo de despesa de € 300,00 (trezentos
euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, por ajuste direto de regime
simplificado, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 18-C/2016).
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Aprovado por unanimidade
3. Propostas apresentadas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 302/2016: Adjudicação a NS – Paulo Santos aquisição de 100
t-shirts “tropa/camuflada” com o logótipo comemorativo dos 750 anos, no
âmbito da atividade “À procura do 25 de Abril”, no valor de € 690,00, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 848,70
(Proposta n.º 39-S/2016).

Aprovado por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 303/2016: Adjudicação a Vadeca Facility Services a limpeza
de espaço no Lar Militar da Cruz Vermelha, no âmbito do Baile dos Cravos, a
realizar no próximo dia 21/04/2016, no valor de € 140,00, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 172,20 (Proposta n.º 40S/2016).

Aprovado por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 304/2016: Adjudicação a R. V. Pro, Lda. o aluguer do sistema
de som, luzes, apoio técnico e animação musical para o Baile dos Cravos, a
realizar no dia 21/04/2016, no Lar Militar da Cruz Vermelha, no valor de €
700,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de €
861,00 (Proposta n.º 41-S/2016).

Aprovado por unanimidade

3.4. Deliberação n.º 305/2016: Adjudicação a R. V. Pro, Lda. o aluguer do sistema
de som, luzes e apoio técnico para a atividade “À procura do 25 de abril”, no dia
23/04/2016, na Quinta das Conchas, no valor de € 750,00, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 922,50 (Proposta n.º 42S/2016).

Aprovado por unanimidade

3.5. Deliberação n.º 306/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio à 9.ª edição do Cine Conchas (1.ª tranche), no valor de €
2.500,00 (Proposta n.º 43-S/2016).
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Aprovado por unanimidade
3.6. Deliberação n.º 307/2016: Adjudicação a Melfa, Lda. a aquisição de material
diverso para utilização no Posto de Limpeza e aquisição de peças para reparação
da roçadora Stihl FS, no valor de € 514,38, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 632,69 (Proposta n.º 44-S/2016).

Aprovado por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 308/2016: Aprovação da 10.ª Alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 e 9.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 26-T/2016).

Aprovado por unanimidade

5. Propostas do Vogal Pedro Ângelo apresentadas pelo Presidente
5.1.

Deliberação n.º 309/2016: Adjudicação a Tutitaças – Taças e Troféus,
Lda. a aquisição de troféus para oferta no convívio de Pesca Desportiva,
organizado pela Associação de Pescadores da Musgueira Norte, no valor de €
241,58, a que acresce IVA à taxa legal de 23%, perfazendo o total de € 297,14
(Proposta n.º 22-D/2016).

Aprovado por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 310/2016: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio ao convívio de futebol dos escalões de formação, no
valor de € 750,00 (Proposta n.º 23-D/2016).

Aprovado por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 311/2016: 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 24-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.

5.4.

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 312/2016: Fixação de prazo para apresentação de documentos de
habilitação no âmbito do Concurso Público por Prévia Qualificação (Proposta n.º
23-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

105

6. Propostas do Vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 313/2016: Adjudicação a Papelaria Fernandes a aquisição
de consumíveis para a atividades de Artes Plásticas, no âmbito da
comemoração do Dia da Mãe, no Centro de Artes e Formação, no valor de €
40,65, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de €
50,00 (Proposta n.º 66-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 314/2016: Adjudicação a Vidal Tecidos a aquisição de
diversos materiais para a realização de lembranças para o Dia da Mãe, na
Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades, no valor de € 73,98, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 91,00
(Proposta n.º 67-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 315/2016: Adjudicação a Staples a aquisição de diversos
materiais para a realização de lembranças para o Dia da Mãe e para o Dia
Mundial da Criança, na Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades,
no valor de € 97,56, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 120,00 (Proposta n.º 68-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 316/2016: Adjudicação a Artspot a aquisição de diversos
materiais para a realização de lembranças para o Dia da Mãe, na Componente
de Apoio à Família da Quinta dos Frades, no valor de € 89,43, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 110,00 (Proposta
n.º 69-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 317/2016: Adjudicação a Pingo Doce a aquisição de
produtos e material de limpeza para o 3.º período e férias de verão, para a
Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades, no valor de € 203,25, a
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que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 250,00
(Proposta n.º 70-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 318/2016: Adjudicação a Artspot a aquisição de material
didático para atividades diárias a realizar durante o 3.º período na Componente
de Apoio à Família da Quinta dos Frades, no valor de € 146,34, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 180,00 (Proposta
n.º 71-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 319/2016: Adjudicação a Sorte Flexível, Lda. a aquisição de
diversos materiais para artes plásticas e diversas datas comemorativas, no
âmbito das atividades diárias da sala do 1.º ciclo, na Componente de Apoio à
Família de São Vicente, no valor de € 40,65, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 50,00 (Proposta n.º 72-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º 320/2016: Adjudicação a J. Monteiro, Lda. a aquisição de
diversos materiais para artes plásticas e diversas datas comemorativas, no
âmbito das atividades diárias da sala de multideficiência, na Componente de
Apoio à Família de São Vicente, no valor de € 101,63, a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 125,00 (Proposta n.º 73E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.9.

Deliberação n.º 321/2016: Adjudicação a Continente Hipermercado a
aquisição de diversos materiais para realização das atividades diárias, na
Componente de Apoio à Família de São Vicente, no valor de € 138,21, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 170,00
(Proposta n.º 74-E/2016)

Aprovada por unanimidade
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6.10.

Deliberação n.º 322/2016: Adjudicação a Associação Humanitária dos
Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal ação de formação “Curso de
Suporte Básico de Vida”, no âmbito das atividades de segurança, destinada às
Componentes de Apoio à Família da Quinta dos Frades e de São Vicente e do
Centro de Artes e Formação, no valor de € 220,00 (Proposta n.º 75-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.11.

Deliberação n.º 323/2016: Adjudicação a Estádio Universitário de Lisboa
a realização de diversas aulas desportivas, no âmbito das férias de verão da
Componente de Apoio à Família de São Vicente, no valor de € 450,00
(Proposta n.º 76-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, 12 de abril de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

