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ATA N.º 33/2016

Aos dois dias do mês de agosto 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 dos vogais Eneida Godinho e Pedro Ângelo. Os vogais Pedro
Grilo e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.
Informações
O Presidente informou o executivo da reunião de trabalho mantida com a 3.ª Divisão da
PSP de Lisboa para preparação do dispositivo policial para os jogos em casa do Sporting
Clube de Portugal, em particular para o jogo da 3.ª jornada com o Futebol Clube do Porto,
que implicará alteração de procedimentos de acolhimento dos adeptos visitantes. Foi
igualmente atualizada informação quanto à requalificação do Mercado e quanto ao projeto
“Uma Praça em cada Bairro”.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 650/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de empreitada de obras públicas para recuperação e
pavimentação de acesso entre a Rua Ernesto Costa e a Avenida Padre Cruz,
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, e um prazo
de execução de até 15 (quinze) dias;
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos – dispensando-se neste último a inclusão de projeto de
execução, atenta a manifesta simplicidade das prestações objeto do contrato),
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: ROADWORK, Construções e Obras
Públicas, Lda., morada: Rua Garridas, n.º 39, 1500-305 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, tendo em conta
os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica. (Proposta n.º 154-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 651/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para reabilitação das
instalações elétricas do edifício sito no n.º 19 da Estrada da Torre (futura sede
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da UTIL), por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de €
6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, e um prazo de execução de até 15 (quinze) dias;
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos – dispensando-se neste último a inclusão de projeto de
execução, atenta a manifesta simplicidade das prestações objeto do contrato),
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: Electrobasso – Instalações
Elétricas, Unipessoal, Lda., NIPC: 506258947, morada: Rua Maria da Fonte,
n.º 391, Bairro da Fraternidade, 2695-596 São João da Talha
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 155-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 652/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de empreitada de obras públicas para instalação e
sinalização de lombas redutoras de velocidade em três passagens para peões e
adaptação de estacionamento para pessoas de mobilidade reduzida, na Avenida
Maria Helena Vieira da Silva, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), mais IVA, se devido, à
taxa legal em vigor, e um prazo de execução de até 15 (quinze) dias;
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos – dispensando-se neste último a inclusão de projeto de
execução, atenta a manifesta simplicidade das prestações objeto do contrato),
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: ROADWORK, Construções e
Obras Públicas, Lda., morada: Rua Garridas, n.º 39, 1500-305 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, tendo em conta
os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica. (Proposta n.º 156-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.4

Deliberação n.º 653/2016: Revogação da atribuição de subsídio no valor de €
1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Federação das Associações Portuguesas de
Paralisia Cerebral, deliberada na reunião de 27 de julho, para apoio à realização
do XXVIII Acampamento da Paralisia Cerebral, devido ao adiamento do evento
para 2017 e descabimentação da verba respetiva (Proposta n.º 157-P/2016).

Aprovada por unanimidade

3. Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
3.1.

Deliberação n.º 654/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de desmatação e deservagem de bermas e passeios
pedonais na freguesia do Lumiar, a celebrar com ARIA – ASSOCIAÇÃO DE
REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO AJUDA, com o preço contratual de € 12.500,00
(doze mil e quinhentos euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%,
no valor de € 2.875,00 (dois mil, oitocentos e setenta e cinco euros), 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. 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 40-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 655/2016: Adjudicação à ROADWORK, LDA. da colocação de
41 pilaretes na Rua José Travassos, no valor de 883,53 €, ao qual acresce IVA, à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 41-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 656/2016: Adjudicação à ROADWORK, LDA. da pintura a tinta
antigraffiti das 7 luminárias do Jardim Sousa Franco, junto ao Metro de Telheiras,
no valor de € 2.970,45, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 42EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.4.

Deliberação n.º 657/2016: Adjudicação à TILIASCOOP de desmatações em espaço
público da Freguesia, no valor de 4.800 €, ao qual acresce IVA, à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 43-EPV/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, 2 de agosto de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

