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ATA N.º 17/2016
Aos vinte e seis 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, 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

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo do andamento dos preparativos do projeto Praça em
cada Bairro e da reunião mantida com os projetistas e CML, bem como do estado da
intervenção na Estrada do Paço do Lumiar. Foi ainda feito o balanço das várias iniciativas
comemorativas do 25 de abril já realizadas

2.1.

Deliberação n.º 344/2016: Adjudicação à Mantovani o fornecimento de
diversos materiais para o novo edifício da UTIL da Junta de Freguesia, no
valor de € 2.822,15, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 3.441,87 (Proposta n.º 101-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 345/2016: Adjudicação ao Atelier Gastronómico serviço de
jantar volante para 40 convidados, no âmbito da reunião da Assembleia de
Freguesia, a realizar dia 28/04/2016, no edifício sede da Junta, no valor de €
360, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de €
442,80 (Proposta n.º 102-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 346/2016: Atribuição de subsídio à Casa do Minho em
Lisboa para apoio à dinamização de atividades culturais em parceria com a
Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 2.100,00 (Proposta n.º 21C/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.4.

Deliberação n.º 347/2016: Atribuição de subsídio à Comunidade Hindu de
Portugal, no valor de € 500,00 (Proposta n.º 22-C/2016).

Aprovada por unanimidade

3. Propostas apresentadas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 348/2016: Adjudicação à CERTOMA a substituição da
bomba de água da varredora modelo “Applied 525”, no valor de € 392,10 a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 482,28
(Proposta n.º 49-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 349/2016: 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.
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.
Aprovação do convite à seguinte entidades:
- Raso – Viagens e Turismo, S.A.
Morada: Torre Oriente – Avenida do Colégio Militar, nº 37F – 5º, 1500-081
Lisboa, NIPC: 500 886 113
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 50-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1. Deliberação n.º 350/2016: Adjudicação à UTS – Viagens e Serviços, SA o
aluguer de autocarro, com 55 lugares, para dia 24/06/2016 às 16h30m, com o
seguinte itinerário: Parque da Pedra Amarela, Parque Natural Sintra/Cascais,
Estrada da Serra – Escola S. Vicente (Rua Fernando Namora – Lumiar), no
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valor de € 183,97 a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o
total de € 195,00 (Proposta n.º 29-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 351/2016: Adjudicação à Global One – Informática de
Consumo, Lda. a aquisição de diversos toners para fotocopiadoras no valor de
€ 1.580,47 a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de
€ 1943,98 (Proposta n.º 30-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 352/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no
Pavilhão do Centro Social da Musgueira – março 2016, no valor de € 1.050,00
(Proposta n.º 28-D/2016).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 353/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de empreitada de beneficiação de passagens para
peões da área da Freguesia do Lumiar, a celebrar com a entidade Artevias –
Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda., com o preço contratual de €
6.689,50, ao qual acresce IVA à taxa legal de 6%, com um prazo de execução
de 20 dias, nos termos propostos no relatório final do júri do procedimento,
que desta deliberação é parte integrante.
Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com a proposta
elaborada pelos serviços administrativos desta Junta (Proposta n.º25EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

3. Propostas do Vogal Rogério Santos apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
3.1.

Deliberação n.º 354/2016: Atribuição de subsídio à UPAJE – União para
Ação Cultural e Juvenil Educativa para a realização do Campo de Férias
destinado a 52 crianças e jovens da Freguesia do Lumiar, a ocorrer entre 23 a
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30 de julho de 2016, no valor de € 8.788,00, a pagar em 2 tranches: no valor de
€5.000,00, até 30 de junho de 2016, e no valor de € 3.788,00, até 5 de agosto de
2016 (Proposta n.º 77-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, 26 de abril de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

