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ATA N.º 27/2016

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, em sessão pública, com a
presença do Presidente, da Secretária, do Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo e Rogério
Santos. Os vogais Eneida Godinho e Pedro Grilo justificaram a sua ausência junto do
Presidente. Não compareceram residentes para participar no ponto da reunião reservado às
suas intervenções.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente deu nota ao executivo das reuniões que manteve na semana anterior, a saber,
com as seguintes entidades:
 Comunidade Hindu de Portugal, para discussão de iniciativas para os meses de
junho e julho;
 Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, para discussão
dos planos para o Hospital Pulido Valente;
 Associação de Residentes de Telheiras, para apresentação da nova direção.
O Presidente e o executivo fizeram o balanço da cerimónia de encerramento do ano letivo
da UTIL, realizada na sede da Junta de Freguesia, bem como da segunda sessão das
“Conversas ao Lusco-fusco”, pareceria da JFL com o Le Monde Diplomatique, realizada no
Auditório da BMOR. O executivo fez ainda um balanço da programação cultural e
desportiva da Freguesia que decorreu no fim-de-semana antecedente.
2.1.

2.2.

Deliberação n.º 545/2016: Atribuição de subsídio à Casa do Minho de
Lisboa para apoio aos gastos havidos com a organização do I Festival de
Folclore da Alta de Lisboa, organizado em parceria com a Junta de Freguesia
do Lumiar, no valor de € 840,00 (Proposta n.º 62-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 546/2016: Adjudicação a RV Pro, Lda. o aluguer de
equipamentos de som, vídeo, estruturas, gerador e apoio técnico para a
transmissão dos 3 jogos de Portugal na fase de grupos do Euro 2016, nos dias
14, 18 e 22 de junho, no valor de € 1650,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 2.029,50 (Proposta n.º 63-C/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Deliberação n.º 547/2016: Adjudicação a Adobe a aquisição de 1 licença
Adobe Illustrator e 1 licença Adobe Pro Dco, para 6 meses, no valor de €
269,88, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 64-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 548/2016: Adjudicação a OriginalStuffs (Meteoric
Generation Lda.) o fornecimento de 2 roll-up’s com o logo dos 750 anos e 8
beach flags com o logo da Junta, no valor de € 1.274,00, a que acresce IVA à
taxa legal de 23%, perfazendo o total de € 1.567,02 (Proposta n.º 65-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 549/2016: Autorização, por acordo, a mobilidade da
trabalhadora Gabriela Maria Vieira Neves, integrada no mapa da Junta de
Freguesia do Lumiar, para o Centro de Saúde de Alcanede, integrado na ARS
de Lisboa e Vale do Tejo, I.P e remeter àquele entidade confirmação da relação
jurídica de emprego que a trabalhadora detém com a Freguesia do Lumiar e
demais informações solicitadas. (Proposta n.º 137-P/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 550/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de t-shirts, bonés e pulseiras para identificação dos
participantes das atividades da JFL para o Verão, a celebrar com a entidade
Enerre – Produções e Representações, Lda., com o preço contratual de €
10.173,25 (dez mil, cento e setenta e três euros e vinte e cinco cêntimos), ao
qual acresce IVA à taxa legal de 23%, nos termos propostos no relatório final
do júri do procedimento, que desta deliberação é parte integrante. Aprovar a
minuta do contrato a celebrar, de acordo com a proposta elaborada pelos
serviços administrativos desta Junta. (Proposta n.º 138-P/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 551/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical
para atuação da banda Oquestrada no âmbito das Festas do Lumiar, a celebrar
com IDADE DAS IDEIAS – PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS E
EVENTOS, LDA., com o preço contratual de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23%, nos termos propostos
no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte
integrante. (Proposta n.º 66-C/2016)

Aprovada por unanimidade
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Deliberação n.º 552/2016: Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical
para atuação do artista Ricardo Ribeiro no âmbito das Festas do Lumiar 2016, a
celebrar com ESPELHO DE CULTURA, PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, LDA., com o
preço contratual de € 6.000,00 (seis mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal
em vigor de 23%, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação. (Proposta n.º 67-C/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 553/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de locação de palcos e equipamentos técnicos para Festas do Lumiar
2016, a celebrar com Rosa Maria de Jesus Oliveira Dias Coelho Barral, com o
preço contratual de € 6.200,00 (seis mil e duzentos euros), acrescido do
imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal de 23% (vinte e três por
cento), nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação,
que desta deliberação é parte integrante. (Proposta n.º 68-C/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 554/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de organização de eventos, para
produção e gestão da I Feira Medieval do Lumiar, a ter lugar de 15 a 17 de
julho, no âmbito das Comemorações dos 750 anos da Freguesia, por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa de até € 19.900,00 (dezanove mil
e novecentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor e 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. Aprovar o convite à seguinte entidade: Cryseia –
Animação Turística e Organização de Eventos, Lda., NIPC: 507 310 586
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 69-C/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 555/2016: Aprovação da documentação para apresentação na
Assembleia de Freguesia de 29 de junho (Proposta n.º 139-P/2016):
 Prestação de contas relativas a 2015 (versão revista)
 2.ª Revisão Orçamental e PPI 2016
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Aceitação de doações de dois órgãos e um piano e de 50.000€ ao abrigo
do Estatuto do Mecenato para obra de requalificação da BMOR
Ratificação da versão final de Protocolo Delegação Competências
Polidesportivo (Alto da Faia) e Campo da Malha

Aprovada por unanimidade

3. Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 556/2016: Adjudicação a Atelier Gastronómico 2, Lda.
serviço de Arraial, no dia 22 de junho, na sede da Junta de Freguesia, entre as
20h e as 00h00, no valor de € 3.250,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 3.997,50 (Proposta n.º 82-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 557/2016: Revogação da decisão de contratar subjacente ao
procedimento de ajuste direto n.º 33/2016, destinado à aquisição de bens e
serviços de combustíveis rodoviários para abastecimento de viaturas da Junta
de Freguesia do Lumiar, em posto público, através do Acordo-Quadro do
SNCP (AQ-CR 2012). Descabimentação do valor destinado à assunção da
despesa. (Proposta n.º 45-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 558/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de bens e serviços de fornecimento de
combustíveis rodoviários para abastecimento de viaturas da Junta de Freguesia
do Lumiar, em posto público, por ajuste direto, através de acordo-quadro do
SNCP (AQ-CR 2012), para o período compreendido entre 1 de agosto e 31 de
dezembro de 2016, com um montante máximo de despesa de € 16.000,00
(dezasseis mil euros), mais IVA;
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos e seus anexos), conforme minutas em anexo à presente
proposta, que da mesma fazem parte integrante, delegando no Presidente da
Junta de Freguesia a sua assinatura ou seu substituto legal;
Aprovação o convite às seguintes entidades:
a.
Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.;
b.
BP Portugal, S.A.;
c.
Repsol Portuguesa, S.A..
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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;
Designação para o júri do procedimento:
Presidente: Artur David Cunha Reis, Tesoureiro da Junta de Freguesia do
Lumiar;
Vogais efetivos: Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Assessor Jurídico da Junta
de Freguesia do Lumiar, e Paulo César Lopes Ribeiro, Coordenador Técnico
da Junta de Freguesia do Lumiar;
Vogais suplentes: Catarina Alexandra Marques Lourenço, Assessora Jurídica da
Junta de Freguesia do Lumiar, e Cláudia Patrícia Oliveira Ferreira, Técnica
Superior da Junta de Freguesia do Lumiar (Administração Pública). (Proposta
n.º 46-T/2016).
4.3.

4.4.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 559/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de apoio técnico em
contabilidade pública, para o período entre 1 de julho e 31 de dezembro de
2016, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
6.300,00 (seis mil e trezentos 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.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Integridados – Contabilidade e
Gestão, Lda., Rua Estado da Índia, n.º 47-B, 2685-052 SACAVÉM,
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 47-T/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 560/2016: Aprovação da 20.ª alteração ao Orçamento e 17.ª
alteração ao PPI da Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro
anexo à proposta que da mesma faz parte integrante (Proposta n.º 48T/2016).

Aprovada por unanimidade
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5. Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1.

a)

b)

c)

Deliberação n.º 561/2016: Submissão à Assembleia de Freguesia do Lumiar da
atualização dos montantes da assunção de compromisso plurianual aprovada por
aquele órgão em 17/12/2014, por um prazo de 36 (trinta e seis) meses, destinado
ao pagamento da despesa dos contratos de aquisição de serviços de manutenção de
espaços verdes da Freguesia do Lumiar, na sequência de Concurso Limitado por
Prévia Qualificação, por lotes, nos seguintes termos (valores sem IVA) (Proposta
n.º 32-EPV/2016):

Lote I – Preço contratual de € 267.503,40 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e três euros e
quarenta cêntimos), repartido da seguinte forma:
i.
Ano económico de 2016: € 44.583,90 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três
euros e noventa cêntimos);
ii.
Ano económico de 2017: € 89.167,80 (oitenta e nove mil, cento e sessenta e sete euros e
oitenta cêntimos);
iii.
Ano económico de 2018: € 89.167,80 (oitenta e nove mil, cento e sessenta e sete euros e
oitenta cêntimos);
iv.
Ano económico de 2019: € 44.583,90 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três
euros e noventa cêntimos).
Lote II – Preço contratual de € 229.657,26 (duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e
sete euros e vinte e seis cêntimos), repartido da seguinte forma:
i.
Ano económico de 2016: € 38.276,21 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis euros e
vinte e um cêntimos);
ii.
Ano económico de 2017: € 76.552,42 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois
euros e quarenta e dois cêntimos);
iii.
Ano económico de 2018: € 76.552,42 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois
euros e quarenta e dois cêntimos);
iv.
Ano económico de 2019: € 38.276,21 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e seis euros e
vinte e um cêntimos).
Lote III – Preço contratual de € 302.839,33 (trezentos e dois mil, oitocentos e trinta e nove euros e
trinta e três cêntimos), repartido da seguinte forma:
i.
Ano económico de 2016: € 50.473,22 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta e três euros e
vinte e dois cêntimos);
ii.
Ano económico de 2017: € 100.946,44 (cem mil, novecentos e quarenta e seis euros e
quarenta e quatro cêntimos);
iii.
Ano económico de 2018: € 100.946,44 (cem mil, novecentos e quarenta e seis euros e
quarenta e quatro cêntimos);
iv.
Ano económico de 2019: € 50.473,22 (cinquenta mil, quatrocentos e setenta e três euros e
vinte e dois cêntimos).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 562/2016: Inserção na 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 dos valores apurados na repartição
anual de encargos, de acordo com as propostas de minuta em anexo à presente
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proposta, da qual fazem parte integrante e notificar o consórcio da presente
deliberação. (Proposta n.º 33-EPV/2016)

Aprovada por unanimidade

6. Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 563/2016: Adjudicação a Transdeve o aluguer de 2
autocarros para os dias 30/06 e 15/07, para visitas pelas crianças da CAF da
Quinta dos Frades, no valor de € 660,38, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 700,00 (Proposta n.º 111-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 564/2016: Adjudicação a Associação Azimute Radical a
utilização da piscina 3G por 3 dias, no âmbito das atividades da CAF de São
Vicente, no valor de € 198,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 112-E/2016)

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 565/2016: Adjudicação a Carris de bilhetes para visitas ao
Paço do Lumiar, no valor de € 162,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 113-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, 21 de junho de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

