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ATA N.º 34/2016

Aos nove 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 e dos vogais Eneida Godinho e Pedro Ângelo. O Tesoureiro e os vogais Pedro
Grilo e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo da reunião de coordenação realizada com a UIT Norte
para acompanhamento dos trabalhos na Estrada do Paço do Lumiar, Praça Bernardino
Machado e operações de pavimentação. Foi ainda feito o ponto de situação da intervenção
no Mercado do Lumiar e apresentado o resultado das reuniões com residentes e com a
CML sobre as alterações à recolha do lixo na zona da Alta de Lisboa.

2.1.

Deliberação n.º 658/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras públicas para
beneficiação do depósito da Galeria do Lumiar, a celebrar com LIMÕES –
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA., com o preço contratual de
€ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos euros), ao qual acresce IVA à taxa legal
em vigor de 6%, e com um prazo de execução de 20 (vinte) dias, nos termos
propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante, e de tal decisão notificar a adjudicatária.
Aprovação da minuta dos contratos a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar a
adjudicatária. (Proposta n.º 158-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 659/2016: Atribuição de subsídio à Associação de Guias de
Portugal para apoio à realização do acampamento de verão, no valor de €
300,00 (Proposta n.º 159-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 660/2016: Autorização da cessão da posição contratual da
Autarnet, Serviços de Gestão e Consultoria, Unipessoal, Lda. à entidade
Autargest, Gestão e Atividades, Unipessoal, Lda., no contrato de aquisição de
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serviços de consultoria técnica autárquica e financeira, celebrado com a
Freguesia do Lumiar a 26/01/2016, com efeitos a 1/07/2016. (Proposta n.º
160-P/2016)

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 661/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras públicas para
recuperação e pavimentação de acesso entre a Rua Ernesto Costa e a Av. Pe.
Cruz, a celebrar com ROADWORK – Construção e Obras Públicas, Lda.,
com o preço contratual de € 4.448,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e
oito euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos propostos
no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte
integrante, e de tal decisão notificar a adjudicatária. (Proposta n.º 161-P/2016)

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 662/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras públicas para a
instalação e sinalização de lombas redutoras da velocidade em três passagens
para peões e adaptação de estacionamento para pessoas de mobilidade
reduzida na Avenida Maria Helena Vieira da Silva, a celebrar com
ROADWORK – Construção e Obras Públicas, Lda., com o preço
contratual de € 7.475,00 (sete mi, quatrocentos e setenta e cinco euros), ao qual
acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos propostos no respetivo projeto
de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e de tal
decisão notificar a adjudicatária. (Proposta n.º 162-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 663/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para reabilitação das instalações
elétricas do edifício do n.º 19 da Estrada da Torre (sede da UTIL), a celebrar
com ELECTROBASSO – INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, LDA.,
com o preço contratual de € 6.421,15 (seis mi, quatrocentos e vinte e um euros
e quinze cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, ao qual acresce
IVA à taxa legal em vigor, nos termos propostos no respetivo projeto de
decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e de tal
decisão notificar a adjudicatária. (Proposta n.º 163-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.7.

Deliberação n.º 664/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de equipamentos de iluminação para o
auditório da BMOR, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
de até € 13.500,00 (treze mil e quinhentos 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, que da mesma fazem parte
integrante, delegando no Presidente da JFL a sua assinatura. Aprovar o convite
à seguinte entidade: Luzeiro – Gabinete Técnico de Iluminação, Lda.
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 164-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 665/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para requalificação da
estrutura e cobertura do edifício anexo ao Palacete sito no n.º 156 da Alameda
das Linhas de Torres, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
de € 68.000,00 (sessenta e oito mil euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, e um prazo de execução de até 90 (noventa) dias;
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: LIMÕES –
Sociedade de Construções, Unipessoal, Lda. Estrada de Leceia, Vivenda
Bela Vista, Leceia, 2780 BARCARENA
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 165-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.9.

Deliberação n.º 666/2016: Delibere favoravelmente a atribuição ao Centro
Social da Musgueira da última tranche de apoio à realização do Cineconchas
2016, no valor de 2.500 € (Proposta n.º 90-C/2016)

Aprovada por unanimidade
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2.10.

Deliberação n.º 667/2016: Aprovar a atribuição de apoio no valor de €
1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Vipulamati: Ample Intelligence, para
apoio à organização do festival “New Light From India – Festival da Índia”,
que decorrerá entre 24 e 26 de março de 2017, no Auditório Municipal
Orlando Ribeiro, na freguesia do Lumiar. (Proposta n.º 91-C/2016)

Aprovada por unanimidade
2.11.

Deliberação n.º 668/2016: Aprovar a atribuição de apoio no valor de
€2.533,80 (dois mil, quinhentos e trinta e três euros e oitenta cêntimos) à
Associação Viver Telheiras, para apoio aos custos havidos com os eventos
organizados no âmbito das Festas do Lumiar 2016. (Proposta n.º 92-C/2016)

Aprovada por unanimidade
2.12.

Deliberação n.º 669/2016: Adjudicação a IKEA Portugal, Móveis e
Decoração, o fornecimento de mobiliário para as novas instalações da
Universidade da Terceira Idade do Lumiar, no valor de € 2.454,84, a que
acresce IVA à taxa legal de 23%, perfazendo o total de € 3.019,48 (Proposta
n.º 93-C/2016)

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas da Secretária

3.1.

Deliberação n.º 670/2016: Atribuição de subsídio a Associação Joana
Grupo de Teatro para apoio a ensaios e performances nas visitas guiadas “Era
uma vez no Palacete das Conchas …”, nos dias 29 e 30 de julho, no valor de €
800,00 (Proposta n.º 96-S/2016)

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas do Tesoureiro apresentadas pelo Presidente na sua ausência

4.1.

Deliberação n.º 671/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços assistência técnica à rede informática da Junta
de Freguesia do Lumiar, a celebrar com PauseDomain, Lda., com o preço
contratual de € 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos euros), ao qual acresce IVA,
à taxa legal em vigor, de 23%, no valor de € 1.242,00 (mil, duzentos e quarenta
e dois euros), nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
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adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e de tal decisão notificar
a adjudicatária. (Proposta n.º 61-T/2016)

Aprovada por unanimidade
4.2.

Deliberação n.º 672/2016: Aprovação da 24.ª alteração ao Orçamento e 20.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar para
2016, de acordo com os quadros em anexos à presente proposta e que da
mesma fazem parte integrante (Proposta n.º 62-T/2016)

Aprovada por unanimidade
5.

Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo

5.1.

Deliberação n.º 673/2016: Aprovação da decisão de adjudicação do contrato
de fornecimento e empreitada de implantação do Pavilhão "Open Play" no
Polidesportivo do Alto da Faia, Freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa, e
requalificação dos balneários existentes, na sequência do procedimento de
ajuste direto n.º 55/2016, pelo preço contratual de € 256.200,00 (duzentos e
cinquenta e seis mil e duzentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
à entidade Obras Moderadas - Construções e Remodelações, Lda.;
Proceder às notificações legalmente exigidas pelo n.º 1 e alíneas a) e b) do n.º 2
do artigo 77.º do Código dos Contratos Públicos, conforme mencionado no
projeto de decisão de adjudicação. (Proposta n.º 44-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
5.2.

6.

Deliberação n.º 674/2016: Adjudicação a TíliasCoop, CRL a desmatação, e
deservagem em diversos locais, no valor de € 3.735,00 (três mil setecentos e
trinta e cinco euros), isento de IVA. (Proposta n.º 45-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

Propostas do vogal Rogério Santos apresentadas pelo Presidente na sua
ausência

6.1.

Deliberação n.º 675/2016: Adjudicação a IKEA o fornecimento de caixas
para arrumação e jogos para a Componente de Apoio à Família da Escola
Básica de Telheiras, no valor de € 203,25, a que acresce IVA à taxa de 23%,
perfazendo o total de € 250,00 (Proposta n.º 123-E/2016).
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 676/2016: Adjudicação a Decathlon o fornecimento de
materiais desportivos para a Componente de Apoio à Família da Escola Básica
de Telheiras, no valor de € 97,56, a que acresce IVA à taxa de 23%, perfazendo
o total de € 120,00 (Proposta n.º 124-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 677/2016: Adjudicação a Papelaria Fernandes o
fornecimento de consumíveis para a atividade de artes plásticas na
Componente de Apoio à Família da Escola Básica de Telheiras, no valor de €
203,25, a que acresce IVA à taxa de 23%, perfazendo o total de € 250,00
(Proposta n.º 125-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 678/2016: Adjudicação a Continente Hipermercados o
fornecimento de jogos didáticos para a Componente de Apoio à Família da
Escola Básica de Telheiras, no valor de € 162,60, a que acresce IVA à taxa de
23%, perfazendo o total de € 200,00 (Proposta n.º 126-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 679/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de transporte
rodoviário (em autocarro de 55 lugares com motorista) para transporte dos
utentes da CAF, para atividades a realizar nos dias 10 e 12 de agosto de 2016,
entre as 13h30 e 17h30, a celebrar com UTS – Viagens e Serviços, S.A., por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de € 390,00
(trezentos e noventa euros), mais IVA, à taxa legal em vigor, de 6%, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 127-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 680/2016: Adjudicação tendente à celebração de 15 (quinze)
contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para o período entre 1/9 e 31/12 de 2016, a celebrar com (1) Ana
Cristina Faustino dos Santos Rodrigues Castelo, (2) Ana Isabel Amaro de Brito
da Fonseca Félix, (3) Ana Isabel Fonseca Martins, (4) Bruna Paulino da Silva,
(5) Cecília do Rosário Rodrigues de Oliveira Coito Tavares, (6) Fernanda Sofia
da Silva Fonseca Santos, (7) Liliana Soraia Mesquita Santos Sila, (8) Maria de
Fátima de Sousa Simões Pinto do Souto, (9) Maria do Carmo Pinto Correia
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Fernandes, (10) Maria do Céu Pereira Moreira Cresol, (11) Maria Manuela
Pinto Aveleira, (12) Rosa Jacinta Sande Travanca Benedito, (13) Sílvia
Cochicho Ribeiro, (14) Tatiana Raquel Figueiredo de Almeida e (15) Vânia
Patrícia Rodrigues da Silva, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa, relativamente a cada um dos contratos a
celebrar, de € 3.000,00 (três mil euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, a pagar em 4 (quatro) vezes, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar. (Proposta n.º 128-E/2016).

6.7.

6.8.

6.9.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 681/2016: Aprovar o Regulamento de Funcionamento da
CAF da Escola Básica da Quinta dos Frades (Proposta n.º 129-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 682/2016: Aprovar o Regulamento de Funcionamento da
CAF da Escola Básica de São Vicente (Telheiras) (Proposta n.º 130-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 683/2016: Aprovar o Regulamento de Funcionamento da
CAF da Escola Básica n.º 1 de Telheiras (Proposta n.º 131-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, 9 de agosto de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

