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ATA N.º 16/2016
Aos dezanove dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, na respetiva sede, com a presença do
Presidente, da Secretária, e dos vogais Eneida Godinho e Pedro Grilo. O Tesoureiro e os
vogais Pedro Ângelo e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
Estiveram presentes diversos residentes, que não fizeram uso da palavra.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões por si mantidas na semana anterior, com
as Associações de Pais do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra, com a Academia
Portuguesa da História, com o Le Monde Diplomatique Portugal, para organização conjunta de
eventos, e com a Escola Profissional Ribeiro Sanches, bem como da sua presença no
evento Erasmus + realizado no Real Colégio de Portugal.

2.1.

Deliberação n.º 324/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de remodelação e adaptação do edifício sito no n.º 19
da Estrada da Torre, a celebrar com Roadwork, Construções e Obras
Públicas, Lda., com o preço contratual de € 38.827,70, ao qual acresce IVA à
taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 41.157,36, e com um prazo
de execução de 45 (quarenta e cinco) 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 92-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 325/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de bens, para fornecimento de 1 (um) estrado com 5,50 m
x 4,00 m x 0,20 m, em 3 módulos, amovível, com rampa de acesso para pessoas
de mobilidade reduzida, e forrado a alcatifa, a celebrar com Roadwork,
Construções e Obras Públicas, Lda., por ajuste direto de regime simplificado,
a fornecer em 30 (trinta) dias contados da expedição da notificação de
adjudicação e com um montante máximo de despesa € 2.960,00, 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 93-P/2016).
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Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 326/2016: Atribuição de subsídio à Associação dos
Comerciantes nos Mercados de Lisboa para apoio à organização da Marcha
dos Mercados para 2016, no valor de € 500,00. (Proposta n.º 94-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 327/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de aquisição de serviços de aluguer de autocarros,
com motorista, para atividades da Programação da Junta de Freguesia do
Lumiar para o Verão de 2016, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de até € 29.200,00, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
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 às seguintes entidades:
a) Barraqueiro Transportes, S.A.
Avenida Santos e Castro
1769-022 LISBOA
b) Isidoro Duarte, S.A.
Avenida Portugal, 17
Póvoa da Galega
2665-357 MILHARADO
c) Ninfatur – Viagens e Turismo, Lda.
Rua António Pedro de Carvalho, 18-A
1885-004 MOSCAVIDE
d) Transdev Mobilidade, S.A.
Avenida D. Afonso Henriques, 1462-A
4450-013 MATOSINHOS
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: Patrícia Isabel Alves Cachucho Martins;
 Vogal Efetivo: Sónia Cristina de Sousa Brás;
 Vogal Efetivo: Paula Filipa Faria Oliveira Camacho;
 Vogal Suplente: Paulo César Lopes Ribeiro;
 Vogal Suplente: Cláudia Patrícia Oliveira Ferreira.
(Proposta n.º 95-P/2016).
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Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 328/2016: Atribuição de subsídio à Associação de Paralisia
Cerebral de Lisboa para apoio ao acampamento com os escuteiros, no valor
de € 600,00. (Proposta n.º 96-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 329/2016: Adjudicação a R.V. Pro, Lda. o aluguer de
equipamento de som, gravação áudio e apoio técnico para a Assembleia de
Freguesia do Lumiar, a ter lugar no dia 28/04/2016, no Salão Nobre da
Freguesia do Lumiar, no valor de € 380,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 467,40. (Proposta n.º 97-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 330/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de reparação de cadeiras do auditório da
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, a celebrar com VAMARO –
Construção Civil, S.A., com o preço contratual de € 12.661,52, ao qual
acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%, perfazendo o total de € 15.573,67,
e com o prazo de execução de 20 (vinte) dias, nos termos propostos no
respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte
integrante, e notificar o adjudicatário para a apresentação dos documentos de
habilitação.
Aprovação a 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 98-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 331/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de
serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com Carlos
Alberto Moniz, com um montante máximo de despesa de € 1.200,00, 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 19-C/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.9.

Deliberação n.º 332/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços de apoio técnico a espetáculo de atuação musical, a celebrar com RV
Pro – Produção e Edição Áudio, Management, Unipessoal, Lda., com
um montante máximo de despesa de € 1.900,00, 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 20-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.10.

Deliberação n.º 333/2016: Abertura de 1 (um) procedimento de formação e
contrato de aquisição de serviços de revisão legal de contas da Freguesia do
Lumiar relativas ao exercício de 2015 a Ana Gomes & Cristina Doutor,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Lda., por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até € 8.400,00, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor (Proposta n.º 99-P/2016)

Aprovada por unanimidade
2.11.

Deliberação n.º 334/2016: Aprovação da documentação para apresentação na
Assembleia de Freguesia de 28 de abril (Proposta n.º 100-P/2016)









Prestação de contas relativas a 2015
1.ª Revisão Orçamental e PPI 2016
Revisão do Mapa de Pessoal 2016
Revisão de Compromissos Plurianuais 2016
Designação de Revisor Oficial de Contas
Autorização de Protocolo Delegação Competências Polidesportivo
(Alto da Faia)
Autorização de Protocolo Delegação Competências Campo da Malha
Regulamento do Conselho de Juventude do Lumiar

Aprovada por unanimidade
3. Propostas apresentadas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 335/2016: Adjudicação a Ninfatur – Viagens e Turismo,
Lda o aluguer de autocarro com destino ao Fundão – Festa da Cereja, no dia
18/06/2016, no âmbito dos Passeios Seniores, no valor de € 510, a que acresce
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IVA à taxa legal em vigor de 6 %, perfazendo o total de € 540,60 (Proposta n.º
45-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 336/2016: Adjudicação a Ninfatur – Viagens e Turismo,
Lda o aluguer de autocarro com destino a Castelo Branco, no dia 23/04/2016,
no âmbito dos Passeios Seniores, no valor de € 425,00, a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 6 %, perfazendo o total de € 450,50 (Proposta n.º 46S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 337/2016: Adjudicação a Miniauto – Simões & Martins,
Lda. a reparação do veículo do Posto de Limpeza, Toyota Dyna, de matrícula
99-29-UP (trabalhos a mais), no valor de € 856,41, a que acresce IVA à taxa legal
em vigor de 23 %, perfazendo o total de € 1.053,430 (Proposta n.º 47-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.4. Deliberação n.º 338/2016: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de 2
capacetes de proteção e 1 par de luvas para o Posto de Limpeza, no valor de €
96,74, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23 %, perfazendo o total de €
118,99 (Proposta n.º 48-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas do Tesoureiro apresentadas pelo Presidente
4.1.

Deliberação n.º 339/2016: Aprovação da 11.ª Alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 e 10.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 27-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 340/2016: Aprovação da alienação por abate dos seguintes
bens móveis do património da Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 28T/2016):
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N.º
112
955
1496
1806
1807
1808
1809
3078

Designação:
Secretária
Cadeira
Cadeira
Floreira
Floreira
Floreira
Floreira
Máquina fotográfica

Aprovada por unanimidade

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

Deliberação n.º 341/2016: Adjudicação a Rhythmfoot – Equipamentos
Desportivos, Lda. a aquisição de 20 equipamentos de Futsal para o Centro de
Artes e Formação, no valor de € 710,98, a que acresce IVA à taxa legal de 23%,
perfazendo o total de € 874,51 (Proposta n.º 26-D/2016).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 342/2016: Atribuição de subsídio à Associação para a
Educação, Cultura e Formação (Colégio de São Tomás), para apoio à
cedência de instalações desportivas nos meses de janeiro a maio de 2016, no
valor de € 1.750,00 (Proposta n.º 27-D/2016).

Aprovada por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 343/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de poda de árvores existentes em
artérias da Freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo
de despesa de até € 27.000,00 (vinte e sete mil euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor.
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.
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Aprovação do convite à seguinte entidade: Perene, S.A., NIPC: 504338854,
Parque Industrial do Arneiro, lote 16, Rua Cidade de Amesterdão, N S 2 e 2 A,
São Julião do Tojal, e-mail: perene@perene.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
de proposta (Proposta n.º 24-EPV/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, 19 de abril de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

