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ATA N.º 20/2016
Aos dezassete dias do mês de maio 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 Grilo. Os vogais Eneida
Godinho, Pedro Ângelo e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
Não compareceram residentes para intervir no ponto da reunião reservado à participação
do público.
1.
Informações
O executivo fez o balanço dos primeiros dias do festival de teatro “Felizmente há Lumiar”,
tendo analisado os preparativos para a programação cultural do mês de junho. Foi também
analisado o estado dos preparativos para as atividades da educação para o período da pausa
letiva de verão.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.

2.3.

Deliberação n.º 409/2016: Aprovação das conclusões contantes do relatório
final elaborado pelo júri do procedimento e excluir as propostas apresentadas
pelas concorrentes Barraqueiro Transportes, S.A. e Isidoro Duarte, S.A., no
âmbito do procedimento por Ajuste Direto N.º 27/2016, com os fundamentos
apresentados pelo júri do procedimento no seu relatório final.
Uma vez excluídas todas as propostas, aprovar 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 117-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 410/2016: Atribuição de subsídio à Associação de Pais do
Jardim-de-infância do Lumiar para apoio à organização de uma Festa do
Pijama, de despedida aos finalistas do Jardim-de-infância, no valor de € 400,00
(Proposta n.º 27-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 411/2016: Adjudicação a Prestibel, S.A. fornecimento de
serviço extraordinário de vigilância e segurança a efetuar no Museu Nacional
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do Teatro e da Dança, nos dias 19, 20 e 27 de maio, no valor de € 228,30, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 280,81
(Proposta n.º 28-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 412/2016: Adjudicação a APOGEU – Comércio e
Indústria de Equipamentos de Áudio e Vídeo Profissionais, Lda. a
reparação de 6 dimmers existentes no auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, no valor de € 388,20, a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 477,49 (Proposta n.º 29-C/2016).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 413/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 2 (dois) contratos de prestação de serviço, na modalidade de
tarefa, para exibição da peça “Tempestade Num Copo de Água”, dia 20 de
maio de 2016, pelas 21.30 horas, no Museu Nacional do Teatro e da Dança, a
celebrar com Ana Cloe Sanguinho Alves Paulino e Teresa Filipa Macedo,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) e de € 500,00 (quinhentos
euros), respetivamente, aos quais acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto.
Aprovação, para efeito de exibição da peça “Tempestade Num Copo de água”,
do pagamento de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) à Sociedade
Portuguesa de Autores.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços recreativos de produtores teatrais, para exibição da
peça “Os Pólos da Nossa Terra”, dia 29 de maio de 2016, pelas 16.00 horas, no
Museu Nacional do Teatro e da Dança, a celebrar com Cativaranima –
Associação Cultural, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 500,00 (quinhentos euros), 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.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços recreativos de produtores teatrais, para desempenho
de performance de rua “As Velhas”, dia 3 de junho de 2016, pelas 18.30 horas
em Telheiras, a celebrar com Associação Joana Grupo de Teatro, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
600,00 (seiscentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
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estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 30-C/2016).

Aprovada por unanimidade

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Deliberação n.º 414/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à de 1
(um) contrato de aquisição de serviços de apoio técnico e logístico à organização do
festival de teatro “Felizmente Há Lumiar”, a celebrar com RV Pro – Produção e
Edição Áudio, Management, Unipessoal, Lda., com um montante máximo de
despesa de € 4.500,00 (quatro mil e quatrocentos), 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 31C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 415/2016: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas
Professor Lindley Cintra para apoio à organização da Feira Medieval dinamizada
pela Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 211,00 (Proposta n.º 32C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 416/2016: Atribuição de subsídio à Associação Viver Telheiras
– Centro de Convergência de Telheiras, para organização do Festival de
Telheiras, no valor de € 15.000 € (Proposta n.º 33-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 417/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviço, na modalidade de tarefa,
para exibição de 6 sessões da peça de teatro infantil “Tobias & Tomé”, a terem
lugar entre 23 e 27 de maio, nos Jardins de Infância da rede pública da área da
Freguesia do Lumiar, a celebrar com Gaspar Albuquerque Azevedo Ribeiro
Lança (NIF 270384081), Companhia de Teatro Algazarra, Teatro e
Marionetas, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 900,00 (novecentos euros), 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.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de
aquisição de serviços recreativos de produtores teatrais, para exibição de 14 sessões
da peça de teatro infantil “O Senhor Empreendedorismo”, a terem lugar entre 26
de maio e 2 de junho, nas escolas do 1.º ciclo da rede pública da área da Freguesia
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do Lumiar, a celebrar com Betweien – Challenge and Success, Lda. (NIPC
509914748), por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 4.200,00 (quatro mil e duzentos euros), 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 34-C/2016).

Aprovada por unanimidade

2.8.

Deliberação n.º 418/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de t-shirts, bonés e pulseiras, com estampagem,
para identificação dos participantes das atividades da Programação da Junta de
Freguesia do Lumiar para o Verão de 2016, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de € 16.000,00 (dezasseis 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 e aprovação do convite às seguintes entidades:
NS – Meios Publicitários, Lda.
NIPC: 507221168
Rua dos Espanhóis, 14 A, 2860-394 MOITA
Concept Fardas, Lda.
NIPC: 508070457
Avenida das Nações Unidades, 31 B, 1600-531 LISBOA
Enerre – Produções e Representações, Lda.
NIPC: 500732680
Rua 2 – Edifício Verde, R/C Dto.
Zona Industrial da Matinha, 1950-073 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 e designação do júri do procedimento,
com a seguinte composição:
Presidente: Patrícia Isabel Alves Cachucho Martins;
Vogais Efetivos: Sónia Cristina Sousa Brás e Paula Filipa Faria Oliveira Camacho
Vogais Suplentes: Cláudia Patrícia Oliveira Ferreira e José Manuel Guerreiro
(Proposta n.º 118-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.9.

Deliberação n.º 419/2016: Autoriza a Junta de Freguesia a participar com a
Associação InterAjuda – Associação de Solidariedade, Cooperação e
Desenvolvimento no âmbito do Projeto All In, através de apoio logístico às
iniciativas a desenvolver (Proposta n.º 119-P/2016)

Aprovada por unanimidade

2.10.

Deliberação n.º 420/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de revisão legal de contas da
Freguesia do Lumiar (exercícios de 2016 e 2017), por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até € 16.800,00 (dezasseis mil e oitocentos euros),
a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovar 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, aprovar o convite à seguinte entidade: Ana Gomes & Cristina Doutor,
Sociedade de Revisores de Contas, Lda., Rua Julieta Ferrão, n.º 12, 7.º escrit.701,
1600-131 Lisboa e 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.
(Proposta n.º 120-P/2016)

Aprovada por unanimidade

3. Propostas apresentadas pela Secretária
3.1

Deliberação n.º 421/2016: Adjudicação a Barraqueiro Alugueres o aluguer
de autocarro de 55 lugares para transporte dos idosos ao aeroporto, no dia
23/05/2016, no âmbito da viagem a Roma, no valor de € 100,00, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 106,00 (Proposta n.º
57-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.2

Deliberação n.º 422/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio à realização da Colónia de Praia, a realizar de 4 a 8 de
julho, para 100 crianças do jardim-de-infância, no valor de € 1.000,00
(Proposta n.º 58-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.3

Deliberação n.º 423/2016: Adjudicação a Melfa, Lda. fornecimento de
diverso material para o posto de limpeza (capacetes de proteção, luvas, fio de
nylon, etc), no valor de € 710,68, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 874,14 (Proposta n.º 59-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1. Deliberação n.º 424/2016: Aprovação da 14.ª Alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro anexo à proposta e que
da mesma faz parte integrante (Proposta n.º 33-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 425/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 contrato de empreitada de reparação e beneficiação de calçada
e lancis nas Ruas Prof. Jorge Campinos, Prof. Georges Zbyszewski e Prof.
Pulido Valente, a celebrar com ROADWORK – Construção e Obras
Públicas, Lda., com o preço contratual de € 9.285,60 (nove mil, duzentos e
oitenta e cinco euros e sessenta cêntimos), ao qual acresce IVA, à taxa legal em
vigor de 6%, perfazendo o total de € 9.842,74, e com um prazo de execução de
até 30 (trinta) dias, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante (Proposta n.º 28EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 426/2016: Adjudicação a Hidurbe – Gestão de Resíduos,
SA, do contrato de aquisição de serviços de manutenção e conservação de
espaços verdes da Freguesia do Lumiar (Ajuste Direto n.º 35/2016) pelo preço
contratual de € 46.750,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 57.502,5 (Proposta n.º 29-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.1.

3.2.

Deliberação n.º 427/2016: Adjudicação a Musifex, Lda. o fornecimento de
equipamento Combo Multiusos Vonyx AP1200PA (com bateria recarregável e
trolley), no valor de € 239,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 293,97 (Proposta n.º 38-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 428/2016: Atribuição de subsídio a VivaFit Lumiar para
apoio às atividades desportivas, no âmbito do Dia Mundial do Médico de
Família, no valor de € 98,40 (Proposta n.º 39-D/2016).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 429/2016: Adjudicação a UTS, Viagens e Serviços, S.A. o
aluguer autocarro para transporte de jogadores do Académico Clube de
Ciências para Torneio de Futsal de Formação, no valor de € 475,00, a que
acresce IVA à taxa legal de 6%, perfazendo o total de € 503,50 (Proposta n.º
40-D/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas do Vogal Rogério Santos, apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
4.1.

Deliberação n.º 430/2016: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas Vergílio Ferreira, para apoio às despesas correntes das Escolas do 1.º
Ciclo e Jardins-de-Infância (Proposta n.º 93.1-E/2016)

Agrupamento de Escolas Vergilio
Ferreira

15.000,00 €

Escola Básica do Lumiar e JI

5.000,00 €

Escola Básica nº 1 de Telheiras

4.000,00 €

Jardim-de-Infância de Telheiras

2.000,00 €

Escola Básica de São Vicente e JI

Aprovada por unanimidade

4.000,00 €
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4.2.

Deliberação n.º 431/2016: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas Lindley Cintra, para apoio às despesas correntes das Escolas do 1.º
Ciclo e Jardins-de-Infância (Proposta n.º 93.2-E/2016)

Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Escola Básica Quinta dos Frades
Cintra
(Antiga EB1 nº 31)
6.000,00 €

Jardim-de-Infância do Lumiar

4.000,00 €
2.000,00 €

Aprovada por unanimidade
4.3.

Deliberação n.º 432/2016: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas do Alto do Lumiar, para apoio às despesas correntes das Escolas do
1.º Ciclo e Jardins-de-Infância (Proposta n.º 93.3-E/2016)

Agrupamento de Escolas do Alto do
Lumiar
8.000,00 €

Escola Padre José Manuel Rocha e Melo e JI
(Antiga EB1 nº 34 )
Escola Dr. Nuno Cordeiro Ferreira e JI
(Antiga EB1 nº 91)

4.000,00 €
4.000,00 €

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, 17 de maio de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

