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ATA N.º 24/2016

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte horas minutas, 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 das reuniões mantidas na semana anterior,
designadamente com:
 Colégio de São Tomás;
 Rugby do Sporting Clube de Portugal;
 Associação Vida, Cultura e Arte
 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O Presidente informou ainda o executivo do estado da intervenção da CML na Alameda
das Linhas de Torres, na Avenida Maria Helena Vieira da Silva e na Avenida Rainha D.
Amélia, no âmbito do plano de acessibilidade pedonal, depois de reunião com os serviços,
e apresentou o estado da execução da repavimentação da Rua Prof. Prado Coelho e
intervenções na envolvente. O executivo fez o balanço do Festival de Teatro e procedeu a
uma análise do programa das festas da Freguesia do mês de junho.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 487/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de aluguer de sanitários
(modelo VIP), que inclua serviço de limpeza e de transporte de entrega e
devolução, nas quantidades e para as datas que na proposta devidamente de
discriminam, a celebrar com Grupo Vendap, S.A., por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 2.130,00 (dois mil e
cento e trinta euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%,
perfazendo o total de € 2.619,90 (dois mil seiscentos e dezanove euros e
noventa cêntimos), estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e
de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 127-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 488/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, diretamente
sobre orçamento anexo à presenta proposta, tendente à celebração de 1 (um)
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contrato de aquisição de serviços de impressão de cartazes e folhetos, a ser
entregues até 9 de junho de 2016, a celebrar com Ideias e Truques – Design
e Projectos, Lda. (com o NIPC 503309680), por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 2.306,00 (dois mil,
trezentos e seis euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 2.836,38, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 128-P/2016).
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 489/2016: Adjudicação a Atelier Gastronómico 2, Lda.
serviço de almoço volante para 30 pessoas, na sede da Junta, no dia 9 de junho,
no valor de € 390,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 479,70 (Proposta n.º 129-P/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 490/2016: Aprovar a decisão de adjudicação, diretamente
sobre orçamento anexo à presente proposta, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de fornecimento de refeições (catering) para
almoço convívio de encerramento do ano letivo da Universidade da Terceira
Idade do Lumiar, para 280 pessoas, a ter lugar dia 16 de junho de 2016, pelas
13:00, no edifício sede da Junta de Freguesia do Lumiar, a celebrar com Atelier
Gastronómico 2, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 2.800,00 (dois mil e oitocentos euros), a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 3.444,00, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 130-P/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 491/2016: Atribuição de subsídio à Associação Teatro
Hibisco para apoio à participação no Festival de Teatro “Felizmente há
Lumiar”, no valor de € 500,00. (Proposta n.º 131-P/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 492/2016: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º
de Junho de 1893 para apoio à organização da Marcha do Lumiar 2016, no
valor de € 5.000,00 (Proposta n.º 41-C/2016).

Aprovado por unanimidade
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2.7.

2.8.

2.9.

Deliberação n.º 493/2016: Adjudicação a Liberty Seguros seguro de
responsabilidade civil para as Festas da Freguesia, no valor de € 622,57, isento
de IVA (Proposta n.º 42-C/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 494/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio à 9.ª Edição do CineConchas, no valor de € 2.500,00 –
tranche referente ao mês de maio (Proposta n.º 43-C/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 495/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de atuação musical para atuação na atividade
“Há Fado no Pátio”, dia 18 de junho, pelas 18h30, no âmbito das Festas do
Lumiar 2016, a celebrar com o fadista Fernando de Sousa, por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 200,00
(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.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de atuação musical para atuação na atividade
“Há Fado no Pátio”, dia 18 de junho, pelas 18h30, no âmbito das Festas do
Lumiar 2016, a celebrar com a fadista Clara Fernandes, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 200,00
(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.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de atuação musical para atuação na atividade
“Há Fado no Pátio”, dia 18 de junho, pelas 18h30, no âmbito das Festas do
Lumiar 2016, a celebrar com a fadista Alzira de Sá, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 200,00 (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.
Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de atuação musical – acompanhamento da
atuação de fadista com guitarra portuguesa - para atuação na atividade “Há
Fado no Pátio”, dia 18 de junho, pelas 18h30, no âmbito das Festas do Lumiar
2016, a celebrar com o músico Manuel Cardoso, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 150,00 (cento e
cinquenta 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 de atuação musical – acompanhamento da
atuação de fadista com guitarra clássica - para atuação na atividade “Há Fado no
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Pátio”, dia 18 de junho, pelas 18h30, no âmbito das Festas do Lumiar 2016, a
celebrar com o músico Carlos Macieira por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 150,00 (cento e
cinquenta 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 44-C/2016)

Aprovado por unanimidade
2.10.

Deliberação n.º 496/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de
serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para desempenho de
funções de consultoria na programação e formação em teatro e artes
performativas, a celebrar com Ana Catarina de Oliveira Reis Aidos, com um
montante máximo de despesa de € 1.000.00 (mil euros), 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 45-C/2016)

Aprovado por unanimidade
2.11.

Deliberação n.º 497/2016: Adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de
serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para desempenho de
tarefas de apoio técnico de luz a espetáculos, a celebrar com Dionísio
Moreira, para um período previsível de 28 horas e com um montante máximo
de despesa de € 560.00 (quinhentos e sessenta euros), 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.
Adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de serviço em funções públicas,
na modalidade de tarefa, para desempenho de tarefas de apoio técnico de luz a
espetáculos, a celebrar com Ricardo José Quina Ladeira, para um período
previsível de 5 meses e com um montante máximo de despesa de € 4.112.00
(quatro mil, cento e doze euros), 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 46-C/2016)

Aprovado por unanimidade
2.12.

Deliberação n.º 498/2016: Autorizar o pagamento, a título de indemnização,
a Deolinda Conceição dos Reis Simões, no valor reclamado de € 111,70
(cento e onze euros e setenta cêntimos), derivada de responsabilidade civil por
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danos decorrentes do exercício da função administrativa, na sequência da
queda provocada por má condição do pavimento no Jardim Prof. Francisco
Caldeira Cabral, junto ao Restaurante Honorato, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa. (Proposta n.º 132-P/2016)

2.13.

2.14.

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 499/2016: Autorizar o pagamento, a título de indemnização,
a Alzira de Matos Alves, no valor reclamado de € 14,42 (catorze euros e
quarenta e dois cêntimos), derivada de responsabilidade civil por danos
decorrentes do exercício da função administrativa, na sequência de
deterioração de fruta provocada pela manutenção do Mercado do Lumiar.
(Proposta n.º 133-P/2016)

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 500/2016: Autorizar o pagamento, a título de indemnização,
a José Manuel Caetano, no valor reclamado de € 70,60 (setenta euros e
sessenta cêntimos), derivada de responsabilidade pelo risco, na sequência da
projeção de pedra, em resultado da atividade de deservagem na via pública
promovida com recurso a roçadoura mecânica na Rua Maria José da Guia,
junto à esquadra da P.S.P. (Proposta n.º 134-P/2016)

Aprovado por unanimidade
3. Propostas da Secretária
3.1

3.2

3.3

Deliberação n.º 501/2016: Adjudicação à Firsthelp, Lda. a aquisição de 7
(sete) malas de primeiros-socorros, no âmbito do Programa “JUNTA-te ao
Verão”, no valor de € 175,96, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 72-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 502/2016: Adjudicação à Liberty Seguros seguro dos
participantes e de responsabilidade civil, no âmbito do Programa “JUNTA-te
ao Verão”, no valor de € 1.152,64,isento de IVA (Proposta n.º 73-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 503/2016: Atribuição de subsídio à Associação Ares do
Pinhal para apoio à aquisição de equipamentos móveis, no valor de € 1.000,00
(Proposta n.º 74-S/2016).
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3.4

3.5

3.6

3.7

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 504/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no
Pavilhão do Centro Social da Musgueira, referente ao mês de abril, no valor de
€ 1.000,00 (Proposta n.º 75-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 505/2016: Adjudicação à Melfa, Lda. a aquisição de 4
roçadoras para o Posto de Limpeza, no valor de € 1.824,35, a que acresce IVA
á taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 2.243,95 (Proposta n.º
76-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 506/2016: Atribuição de subsídio à Carmoteca para apoio à
realização de um campo de férias, no valor de € 750,00 (Proposta n.º 77S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 507/2016: Adjudicação à Roadwork, Lda. o apoio logístico
ao arraial na Quinta do Olival, no valor de € 2.720,00, a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 3.345,60 (Proposta n.º 78S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 508/2016: Aprovação da 16.ª Alteração ao Orçamento e 14.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 41-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas do vogal Pedro Ângelo apresentadas pelo Presidente na sua ausência
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5.1.

5.2.

Deliberação n.º 509/2016: Atribuição à Academia Musical 1.º de Junho de
1893 para apoio à fase final das Olisipíadas, nos dias 4 e 5 de junho, no valor
de € 300,00 (Proposta n.º 43-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 510/2016: Atribuição de subsídio no valor total de € 4.336,80
para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de maio
de 2016 (Proposta n.º 44-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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5.3

Deliberação n.º 511/2016: Atribuição de subsídio no valor total de € 4.336,80
para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de junho
de 2016 (Proposta n.º 45-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

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.

5.4

Basquetebol

196,80 €

180,00 €

180,00 €

Basquetebol

540,00 €

Andebol

180,00 €

Judo

180,00 €

180,00 €

TOTAL: 4.336,80 €

Deliberação n.º 512/2016: Atribuição de subsídio à Associação Recreativa
Pescadores da Musgueira Norte para apoio ao passeio de cicloturismo,
incluindo almoço churrasco, no dia 19/06/2016, na Quinta das Conchas, no
valor de € 3.500,00 (Proposta n.º 46-D/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.5

5.6.

Deliberação n.º 513/2016: Adjudicação a Sobe Sapo atividades desportivas
(Desporto Aventura), no âmbito das Festas da Freguesia, nos dias 18 e 19 de
junho, no valor de € 3.891,71, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 4.987,50 (Proposta n.º 47-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 514/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de poda de árvores
existentes em várias artérias da freguesia do Lumiar, a celebrar com Perene,
S.A., com o preço contratual de € 26.487,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e
oitenta e sete euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 32.579,01, e com um prazo de execução de 30 (trinta)
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 30-EPV2016).

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, 8 de junho de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

