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ATA N.º 21/2016
Aos vinte e quatro dias 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, do
Tesoureiro e dos vogais Pedro Grilo, Pedro Ângelo e Rogério Santos. A Secretária e a
vogal Eneida Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com diversas entidades na
semana anterior, a saber:







Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, a respeito da envolvente
da estação de Metro do Campo Grande;
Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar;
Comunidade Hindu de Portugal, para apresentação da nova direção e definição de
áreas de parceria;
Vereadora Paula Marques e Presidente da GEBALIS, para diagnóstico de
problemas nos bairros municipais do Alto do Lumiar;
Vice-Presidente da CML e Instituto do Cinema e do Audiovisual, para apresentação
e discussão de projeto de dinamização do espaço do antigo estúdio da TOBIS;
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha;

Foi também transmitido ao executivo o resultado das reuniões de trabalho de preparação
das obras de requalificação do Mercado, mantidas com os serviços da CML e em plenário
com os comerciantes do Mercado.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 433/2016: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas Prof. Lindley Cintra para apoio a visita de estudo dos alunos do
quadro de comportamento meritório, no valor de € 1.500,00 (Proposta n.º
121-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.2.

Deliberação n.º 434/2016: Atribuição de subsídio à ARAL – Associação de
Residentes do Alto do Lumiar para apoio à realização do ARAL Fun Camp
2016 (campo de Verão – de 29 de julho a 13 de agosto), no valor de € 750,00
(Proposta n.º 122-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 435/2016: Adjudicação a Grupo Vendap, S.A. o aluguer de
2 sanitários para o evento “Arraial Solidário”, a realizar no próximo dia 4 de
junho, com organização da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, no
valor de € 200,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo
o total de € 246,00 (Proposta n.º 35-C/2016).

Aprovada por unanimidade

3. Propostas da Secretária apresentadas pelo Presidente na sua ausência
3.1

Deliberação n.º 436/2016: Adjudicação a Melfa, Lda o fornecimento de
diversas peças para reparação do soprador n.º 2936 (posto de limpeza), no
valor de € 109,39, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo
o total de € 134,55 (Proposta n.º 60-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.2

Deliberação n.º 437/2016: Atribuição de subsídio à Associação Joana
Grupo de Teatro para apoio à realização de 4 sessões e respetivos ensaios nas
visitas guiadas “Era uma vez no Palacete das Conchas…”, no valor de €
1.600,00 (Proposta n.º 61-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.3

Deliberação n.º 438/2016: Adjudicação a Melfa, Lda o fornecimento de
diversas peças para reparação do soprador n.º 2931 (posto de limpeza), no
valor de € 45,56, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 56,04 (Proposta n.º 62-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

4.2.

Deliberação n.º 439/2016: Adjudicação a PauseDomain, Lda. a aquisição
de 2 microtorres – HP Intel Core 4160, no valor de € 1.149,10, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.413,39 (Proposta
n.º 34-T/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 440/2016: Revogação da decisão de contratar aprovada por
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 4 de dezembro de 2015,
e à qual correspondeu o Ajuste Direto N.º 146/2015, uma vez ter caducado a
adjudicação ao único corrente convidado no âmbito no procedimento;
(Proposta n.º 35.1-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 441/2016: Anulação do compromisso assumido nos termos
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com o número 169, e descabimentação
da despesa, referente ao Ajuste Direto n.º 146/2015 (Proposta n.º 35.2T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do Vogal Rogério Santos
5.1.

5.2.

Deliberação n.º 442/2016: Adjudicação a Grutas Mira Aire, S.A.
fornecimento de bilhetes para visita às grutas de Mira d’Aire e Aquagruta, no
âmbito dos prémios de mérito destinados aos alunos da CAF de São Vicente,
no valor de € 280,42, a que acresce IVA à taxa de 6%, perfazendo o total de €
297,25. (Proposta n.º 94-E/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 443/2016: Adjudicação a RV Pro, Lda. o aluguer de
equipamento de som e apoio técnico, para a festa da atividade “Junta-te ao
Verão”, a realizar no dia 15 de julho, na Quinta das Conchas, no valor de €
650,00, a que acresce IVA à taxa legal de 23%, perfazendo o total de € 799,50.
(Proposta n.º 95-E/2016)

Aprovada por unanimidade
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5.3.

Deliberação n.º 444/2016: Adjudicação a J. Monteiro, Lda. o fornecimento
de diversos materiais para utilização nas atividades de artes plásticas e dia da
criança, no âmbito das atividades diárias da sala de multideficiência da CAF de
São Vicente, no valor de € 60,98, a que acresce IVA à taxa legal de 23%,
perfazendo o total de € 75,00. (Proposta n.º 96-E/2016)

Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 445/2016: Adjudicação a Continente Hipermercados o
fornecimento de diversos bens para utilização no âmbito das atividades diárias
da CAF de São Vicente, no valor de € 162,60, a que acresce IVA à taxa legal
em vigor de 23%, perfazendo o total de € 200,00. (Proposta n.º 97-E/2016)

Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 446/2016: Adjudicação a Musifex o fornecimento de sistema
de som e algumas luzes exteriores para utilização em atividades da Junta, no
valor de € 1.720,00, a que acresce o IVA à tala legal de 23%, perfazendo o total
de € 2.115,60 (Proposta n.º 98-E/2016)

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 447/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de organização de eventos, para
dinamização de evento com animações de rua no Dia da Criança, por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa de até € 9.100,00 (nove mil e
cem 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.

Aprovação do convite à seguinte entidade: Buzzbrands – Estratégias de
Comunicação, Lda., morada: Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edifício F
Sul 1.º Andar, Alfragide, NIPC: 510 982 328
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
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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 99-E/2016)

Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 448/2016: Aprovação de decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de fornecimento de 855 lanches embalados, a
entregar dia 1 de junho, a celebrar Atelier Gastronómico 2, Lda., por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
1.500,00 (mil e quinhentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 100.1-E/2016)

5.8.

Deliberação n.º 449/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aluguer de 13 sanitários, para o dia 1 de
junho, a celebrar Grupo Vendap, S.A., por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.185,00 (mil e cento
e oitenta e cinco euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 100.2-E/2016)

5.9.

Deliberação n.º 450/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de prevenção com
ambulância, para o dia 1 de junho, a celebrar Bombeiros Voluntários
Lisbonenses, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 290,59 (duzentos e noventa euros e cinquenta e nove
cêntimos), 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 100.3-E/2016)

Aprovada por unanimidade
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6. Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
6.1.

Deliberação n.º 451/2016: Apoio extraordinário ao Recreativo Águias da
Musgueira para reparação de meios de transporte de atletas no valor de €
2.500,00 (Proposta n.º 41-D/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 pelo Tesoureiro, Artur Reis, em substituição da
Secretária. E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.
Freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa, 24 de maio de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves __________________________________________
Tesoureiro Artur Reis

__________________________________________

