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ATA N.º 19/2016
Aos dez 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 da vogal Eneida Godinho. Os vogais Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo do andamento dos trabalhos de requalificação do
Mercado e da reunião mantida com a Agrobio e com o gabinete do Vice-Presidente da
CML. Foi também feito o balanço das sessões de discussão pública da reabilitação da
Estrada do Paço do Lumiar, realizadas na Quinta do Olival e no Colégio Manuel
Bernardes.
Foi também dado nota da reunião de trabalho realizada com a EGEAC para programação
de atividades na Quinta das Conchas com a ARAL e transmitido o balanço dos eventos
culturais da semana no Salão Nobre da Freguesia: o lançamento de livro com a Embaixada
do Paraguai (acompanhado de oferta de painel de azulejos comemorativo dos 750 anos do
Aniversário da Freguesia), a sessão de danças palacianas e a primeira sessão das Conversas
ao Lusco-Fusco em coorganização com o Le Monde Diplomatique Portugal.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.

Deliberação n.º 389/2016: Aprovação de levantamento junto dos
trabalhadores da necessidade de realização de ajustamentos aos procedimentos
de avaliação (SIADAP) para o período avaliativo em curso, tendo em conta a
reforma administrativa da cidade de Lisboa e as mobilidades em curso
(Proposta n.º 2-RH/2016)
Deliberação n.º 390/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 contrato
de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de avença,
destinado ao desempenho de funções de assessoria a políticas de comunicação
externa e redes sociais, a celebrar com Inês Moreira Simões, com o preço
contratual de € 11.500,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 14.145,00, e com um prazo de execução da data de
outorga do contrato até 31 de dezembro de 2016, nos termos propostos no
respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte
integrante.
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Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar a
adjudicatária (Proposta n.º 109-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 391/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 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, a celebrar com Barraqueiro Transportes, S.A., com o preço contratual
de € 33.020,00, ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o
total de € 35.001,20, e com um prazo de execução de 30 dias, nos termos
propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante, e notificar a adjudicatária de tal decisão,
notificando-a igualmente para a apresentação dos documentos de habilitação.
Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar a
adjudicatária (Proposta n.º 110-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 392/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 contrato de aquisição de equipamentos de som para auditório
da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, a celebrar com AUDIUM Electroacústica, S.A., com o preço contratual de € 11.453,00, ao qual acresce
IVA, à taxa legal em vigor, de 23%, perfazendo o total de € 14.087,19, e com o
prazo de execução de até 15 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 a
adjudicatária (Proposta n.º 111-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 393/2016: Aprovação do apoio à VCA – Vida, Cultura e
Arte, associação cultural e recreativa, sem fins lucrativos, com sede na freguesia
do Lumiar, na organização do Colóquio “O Islão em Portugal. Do Passado ao
Presente,”, a acontecer dias 11 e 12 de maio de 2016, apoio esse materializado
na contratação de serviço de catering para o evento;
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Aprovação da decisão de adjudicação de 1 contrato de aquisição de serviços de
catering, para os dias 11 e 12 de maio de 2016, a celebrar com Atelier
Gastronómico 2, Lda., com um montante máximo de despesa de € 630,00,
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 112-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 394/2016: Adjudicação a INA – Direção Geral da
Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas de formações sobre
diversas áreas, destinadas a trabalhadores da Junta, no valor total de € 1.540,00
(Proposta n.º 113-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.7.

Deliberação n.º 395/2016: Adjudicação a Noerus, Consultoria, Lda.
formação sobre o Orçamento de Estado 2016, destinada a 5 trabalhadores, no
valor total de € 492,00 (Proposta n.º 114-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.8.

Deliberação n.º 396/2016: Aprovação do apoio à Academia Portuguesa de
História, materializado na contratação de serviços de transporte aéreo para
oradores de conferência internacional organizada pela Academia Portuguesa de
História em parceria com a Junta de Freguesia do Lumiar.
Aprovação da decisão de adjudicação de 1 contrato de aquisição de serviços de
transporte aéreo, a celebrar com Viagens Abreu, S.A., com um montante
máximo de despesa de € 2.063,56, 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 115-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.9.

Deliberação n.º 397/2016: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de equipamento informático
(melhor identificado no orçamento em anexo à presente proposta), por ajuste
direto de regime simplificado, a celebrar com J & F Moreira, Lda., pelo preço
contratual de € 1.105,98 (mil e cento e cinco euros e noventa e oito cêntimos), a
que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, e um prazo de entrega de 10
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(dez) dias, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escola
de ajuste direto (Proposta n.º 116-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.10.

Deliberação n.º 398/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de organização de Feira
Medieval, a ter lugar dia 19 de maio, entre as 9.00 e as 13.30, na Escola
Secundária Lindley Cintra, a celebrar com Cryseia – Animação Turística e
Organização de Eventos, Lda, por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante máximo de despesa de € 2.750,00, 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 26-C/2016).

Aprovada por unanimidade

3. Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 399/2016: Adjudicação a HIPPOtrip – Turismo Anfíbio,
Lda. fornecimento de 37 bilhetes para crianças, jovens, seniores e 3 monitores
para viagem no HIPPOtrip, no dia 18 de maio, no valor de € 523,58, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 555,00
(Proposta n.º 55-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 400/2016: Adjudicação a Melfa, Lda. fornecimento de 35
pares de botas (ref.ª 7243C) para o posto de limpeza, no valor de € 1.137,50, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.399,13
(Proposta n.º 56-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
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4.1. Deliberação n.º 401/2016: Aprovação da 13.ª Alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 e da 12.ª Alteração ao Plano Plurianual de
Investimento, de acordo com os quadros anexos à proposta e que da mesma
fazem parte integrante (Proposta n.º 32-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do Vogal Rogério Santos, apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
5.1.

Deliberação n.º 402/2016: Adjudicação a Deslumbravertice Surf School,
Lda. de aula de surf na Costa da Caparica, destinada a 12 jovens do Centro de
Artes e Formação, no âmbito do Jogo do Surfista, no valor de € 147,60, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 86-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 403/2016: Adjudicação a Museu da Eletricidade
fornecimento de bilhetes para visita a efetuar pelas crianças do CAF de São
Vicente ao Museu da Eletricidade e Ateliê de Carrinhos Solares, nas férias de
Verão, no valor de € 60,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 87-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.3.

5.4.

Deliberação n.º 404/2016: Adjudicação a Metropolitano de Lisboa
fornecimento de bilhetes para transporte das crianças do CAF de São Vicente,
para visita ao Fab Lab de Lisboa, a realizar nas férias de Verão, no valor de €
150,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 88-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 405/2016: Adjudicação a Worten fornecimento de 4 pares de
auscultadores para o Gabinete de Produção de Vídeo do Centro de Artes e
Formação, no valor de € 69,87, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 85,94 (Proposta n.º 89-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.5.

Deliberação n.º 406/2016: Adjudicação a Papelaria Fernandes
fornecimento de consumíveis para atividade de artes plásticas a realizar no
Centro de Artes e Formação, no valor de € 121,95, a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 150,00 (Proposta n.º 90E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 407/2016: Atribuição de subsídio à Crinabel para apoio à
continuação do Projeto Meridiano, de formação em teatro e expressão
dramáticas nas escolas e valências da área da Freguesia do Lumiar, no valor de
€ 1.280,00 (Proposta n.º 91-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 408/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de fornecimento de refeições
para a atividade “JUNTA-te ao Verão 2016”, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até € 15.500,00 (quinze mil e quinhentos
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.

Aprovar o convite à seguinte entidade:
a. GestyRest – Restauração, Gestão Alimentar e Catering, Lda.
Morada: Avenida Infante D. Henrique, 779 – C. C. Saldanha, Loja 14
2870-157 MONTIJO
rui.lopes@gestyrest.com

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.
(Proposta n.º 92-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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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, 10 de maio de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

