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ATA N.º 18/2016
Aos três do mês de maio 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 Eneida Godinho, Pedro Ângelo e Pedro Grilo. O vogal Rogério
Santos justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo do andamento dos projetos em curso para:
 A requalificação do Mercado, dando nota da reunião com a Divisão de Mercados e
Feiras e com o gabinete do Vice-Presidente da CML;


2.

A reabilitação da Estrada do Paço do Lumiar, estando prevista a discussão pública
para os dias 5 e 6 de maio;
A execução do projeto “Uma Praça em cada Bairro”, dando nota da reunião com a
equipa de projeto respetiva.
Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 355/2016: 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 € 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos euros), a que acresce
IVA, à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 35.298,00.
Aprovação 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, delegando no Presidente da Junta de Freguesia
a sua assinatura.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Barraqueiro Transportes, S.A.,
Avenida Santos e Castro, 1769-022 Lisboa
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.
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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 103-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 356/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços de apoio logístico à organização do Baile de Finalista do ISEC, a
celebrar com Roadwork, Construções e Obras Públicas, Lda., com um
montante máximo de despesa de € 950,00, 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
104-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 357/2016: Atribuição de subsídio ao Instituto Superior de
Edução e Ciência para apoio à organização de visita de estudo para alunos do
Campus Académico do Lumiar, no valor de € 575,00 (Proposta n.º 105P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 358/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de revisão legal de contas da Freguesia do
Lumiar relativas ao exercício de 2015, a celebrar com Ana Gomes & Cristina
Doutor, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., com o preço
contratual de € 8.400,00, ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%,
perfazendo o total de € 10.332,00, e com um prazo de execução de 60
(sessenta) dias, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante e notificação da
adjudicatária para a apresentação dos documentos de habilitação. (Proposta
n.º 106-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 359/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de aquisição de equipamentos de som para o
auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, por ajuste direto, com um
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montante máximo de despesa de até € 11.500,00, 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, 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
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 107-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 360/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de avença, para assessoria a políticas de comunicação externa e
redes sociais, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
11.500,00 (onze mil e quinhentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor, para o período entre 11 de maio e 31 de dezembro de 2016.
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: Inês Moreira Simões
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 108-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.7.

Deliberação n.º 361/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para beneficiação do
depósito da Galeria do Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo
de despesa de € 15.800,00 (quinze mil e oitocentos euros), mais IVA, se
devido, à taxa legal em vigor, e um prazo de execução de até 20 (vinte) dias;
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos – dispensando-se neste último a inclusão de projeto de
execução, atenta a manifesta simplicidade das prestações objeto do contrato),
conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte
integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura.
Aprovar o convite à seguinte entidade: LIMÕES – Sociedade de Construções,
Unipessoal, Lda., NIPC 501788611
Estrada de Leceia, Vivenda Bela Vista, Leceia, 2780 BARCARENA
Delegar 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.

Aprovada por unanimidade

2.8.

Deliberação n.º 362/2016: Atribuição de subsídio à Associação Joana
Grupo de Teatro para apoio à visita guiada histórica e performativa ao
Palacete da Quinta das Conchas, atual sede da Junta (2.ª tranche), no âmbito
das Comemorações dos 750 anos da Freguesia, no valor de € 2.500,00
(Proposta n.º 24-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.9.

Deliberação n.º 363/2016: Atribuição de subsídio à Associação Maense em
Portugal, no valor de €600, para apoio às Festas de Santa Cruz (Proposta n.º
25-C/2016).

Aprovada por unanimidade

3. Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 364/2016: Aprovação das conclusões contantes do relatório
final elaborado pelo júri do procedimento e excluir as propostas apresentadas
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pelas concorrentes Raso – Viagens e Turismo, S.A. e Oásis – Viagens e
Turismo, S.A., com os fundamentos aí apresentados.
Uma vez excluídas todas as propostas, aprovação da decisão de não
adjudicação, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 79.º do Código dos
Contratos Públicos (CCP), o que consequentemente terá por efeito a revogação
da decisão de contratar, nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do mesmo diploma
legal.
Notificação de todos os concorrentes da decisão de não adjudicação, bem
como os respetivos fundamentos, nos termos do n.º 2 do artigo 79.º do CCP.
(Proposta n.º 51-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 365/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem
sénior a Roma, a celebrar com RASO – Viagens e Turismo, S.A., com o preço
contratual de € 42.270,00 (quarenta e dois mil, duzentos e setenta euros), o
qual incluí IVA, uma vez estar sujeito ao Regime Especial de IVA para
Agências de Viagens, e com um prazo de execução de 5 (cinco) dias, entre 23 e
27 de maio de 2016, 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.
Aprovação da minuta dos contratos a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar a
adjudicatária (Proposta n.º 52-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 366/2016: Adjudicação a Restaurante “A Ilha”
fornecimento de 71 almoços, no âmbito do prémio coletivo de Carnaval, no
valor total de € 721,54, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 887,50 (Proposta n.º 53-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 367/2016: Adjudicação a Celpur, Lda. fornecimento de 20
pás em alumínio para o posto de limpeza, no valor de € 559,00, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 687,57 (Proposta
n.º 54-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1. Deliberação n.º 368/2016: Aprovação da 12.ª Alteração ao Orçamento e 11.ª
Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar para
2016, de acordo com os quadros anexos à proposta e que da mesma fazem
parte integrante (Proposta n.º 31-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 369/2016: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio ao aniversário da coletividade, no valor de € 2.000,00
(Proposta n.º 28-D/2016).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 370/2016: Adjudicação a Vaz, Lopes e Lopes a aquisição de
400 reforços alimentares para o Torneio de Voleibol do Agrupamento de
Escolas Prof. Lindley Cintra, no valor de € 420,00, já acrescido de IVA à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 29-D/2016).

Aprovada por unanimidade
5.3.

5.4.

Deliberação n.º 371/2016: Adjudicação a Tutitaças – Taças e Trofeus,
Lda. a aquisição de 90 medalhas para o Torneio de Xadrez da Academia do
Lumiar, no valor de € 96,60, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 118,82 (Proposta n.º 30-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 372/2016: Adjudicação a Tutitaças – Taças e Trofeus,
Lda. a aquisição de 40 medalhas e 1 taça para o Torneio de Voleibol do
Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra, no valor de € 48,32, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 59,43
(Proposta n.º 31-D/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.5.

5.6.

Deliberação n.º 373/2016: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º
de Junho de 1893 para apoio a atividades desportivas no âmbito do
basquetebol, no valor de € 4.000,00 (Proposta n.º 32-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 374/2016: Atribuição de subsídio no valor total de € 4.336,80
para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de abril
de 2016 (Proposta n.º 33-D/2016).

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

Basquetebol

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.

196,80 €

180,00 €

180,00 €

Basquetebol

540,00 €

Andebol

180,00 €

Judo

180,00 €

180,00 €

TOTAL: 4.336,80 €
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5.7.

Deliberação n.º 375/2016: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências para apoio a atividades desportivas no âmbito do futsal, no valor de
€ 3.000,00 (Proposta n.º 34-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 376/2016: Adjudicação a Jesus Events, Lda. a promoção e
divulgação da Corrida Luzia Dias, no valor de € 4.900,00, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 6.027,00 (Proposta n.º 35D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.9.

Deliberação n.º 377/2016: Adjudicação a Tutitaças – Taças e Trofeus,
Lda. a aquisição de 20 troféus para o Convívio de Pesca Desportiva da
Associação de Pescadores da Musgueira Norte, no âmbito das Comemorações
do 25 de abril, no valor de € 202,65, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 249,26 (Proposta n.º 36-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.10.

Deliberação n.º 378/2016: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º
de Junho de 1893 para apoio ao Programa Lisboa Vai ao Parque (1.ª ação), no
valor de € 200,00 (Proposta n.º 37-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.11.

Deliberação n.º 379/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de manutenção e conservação
de espaços verdes da Freguesia do Lumiar (para uma área de 210.565,82 m2),
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 46.900,00
(quarenta e seis mil e novecentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor, respeitante ao mês de maio de 2016 e renovável nos termos do caderno
de encargos.

127

Aprovação 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 à seguinte entidade: HIDURBE – Gestão de
Resíduos, S.A., NIPC 500361193, Rua Padre António, 232 – 5.º Sala 5.3, 4470
– 136 Maia
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 26-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.12.

Deliberação n.º 380/2016: Aprovação da minuta do contrato de aquisição de
serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes da Freguesia do
Lumiar, respeitante aos lotes I, II e III, de acordo com as propostas de minuta
em anexo à presente proposta, da qual fazem parte integrante, resultante do
concurso limitado por prévia qualificação n.º 01/EPV/2015 (Proposta n.º 27EPV/2016).

6. Propostas do Vogal Rogério Santos, apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
6.1.

Deliberação n.º 381/2016: Adjudicação a Oceanário de Lisboa a aquisição
de 10 bilhetes para visita a efetuar por 10 crianças do CAF de São Vicente, no
âmbito das Comemorações do Dia da Criança, no valor total de € 70,75, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 75,00
(Proposta n.º 78-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 382/2016: Adjudicação a EPAL – Empresa Portuguesa
das Águas Livres, S.A. a aquisição de bilhetes para visita a efetuar ao
Aqueduto Museu da Água, no âmbito das férias de Verão do CAF de São
Vicente, no valor total de € 56,60, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 60,00 (Proposta n.º 79-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.3.

6.4.

Deliberação n.º 383/2016: Adjudicação a Continente Hipermercados, S.A.
a aquisição de prémios para as crianças da equipa Vicentix (CAF de São
Vicente), no âmbito do Torneio de Xadrez (Festival de Telheiras), no valor de
€ 52,85, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de
€ 65,00 (Proposta n.º 80-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 384/2016: Adjudicação a H & M o fornecimento de diversos
bens (roupas e acessórios) para os marchantes para a marcha infantil do CAF
da Quinta dos Frades, no valor de € 406,50, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 500,00 (Proposta n.º 81-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 385/2016: Adjudicação a Santo Condestável o
fornecimento de tecidos para a marcha infantil do CAF da Quinta dos Frades,
no valor de € 60,98, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 75,00 (Proposta n.º 82-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 386/2016: Adjudicação a Aki o fornecimento de diversos
bens (cola, arame, madeiras) para a marcha infantil do CAF da Quinta dos
Frades, no valor de € 52,85, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 65,00 (Proposta n.º 83-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 387/2016: Adjudicação a Partyland o fornecimento de
diversos bens (balões, lanternas, manjericos de papel, chapéus) para a marcha
infantil do CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 300,82, a que acresce IVA
à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 370,00 (Proposta n.º 84E/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.8.

Deliberação n.º 388/2016: Adjudicação a Continente Hipermercados S.A.
o fornecimento de bens alimentares para o arraial do CAF da Quinta dos
Frades, no valor de € 487,80, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 600,00 (Proposta n.º 85-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, 3 de maio de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

