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ATA N.º 35/2016

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

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas nas semanas anteriores com a
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, com o Sporting Clube de Portugal,
com a administração do condomínio da Praça Central, com o Instituto do Cinema e do
Audiovisual, com o Secretário de Estado da Cultura e a organização da Lisbon Week, e
com a nova Embaixadora da Índia. O executivo fez ainda o balanço das intervenções no
espaço público em curso na Freguesia, bem como das obras na futura sede da UTIL.

2.1.

Deliberação n.º 684/2016: Delibere favoravelmente a consolidação da
mobilidade na categoria da trabalhadora Rosa Maria Duarte Pacheco, integrada
na carreira e categoria de assistente operacional, oriundo do mapa de pessoal
da Câmara Municipal da Covilhã. (Proposta n.º 166-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 685/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de equipamentos de iluminação
para auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, a celebrar com
Luzeiro – Gabinete Técnico de Iluminação para Espectáculos, Lda.,
com o preço contratual de € 13.324,90 (treze mil, trezentos e vinte e quatro
euros e noventa cêntimos), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%,
perfazendo o total de € 16.389,63 (dezasseis mil trezentos e oitenta e nove
euros e sessenta e três cêntimos), e com o prazo de execução de até 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 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 167-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 686/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de bens, para aquisição de 1 (um) púlpito em madeira
branca laminada, com 70 cm de largura, com placa PVC e vinil laminado mate
contra colado, conforme orçamento em anexo, a celebrar com Meteoric
Generation, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa € 375,00 (trezentos e setenta e cinco euros), mais IVA, à
taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e
de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 168-P/2016)

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 687/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para reparação de mesa
de som, conforme orçamento em anexo, a celebrar com Audiosistemas y
Proyectos, S.L., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de 70,30 € (setenta euros e trinta cêntimos), mais IVA, à taxa legal em
vigor, de 21%, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 169-P/2016)

Aprovada por unanimidade
2.5

Deliberação n.º 688/2016: Aprovação do apoio à Academia Portuguesa de
História, materializado na contratação de serviços de alojamento para oradores
do colóquio internacional “Poderes e Circunscrições Religiosas e Civis”,
organizado pela Academia Portuguesa de História em parceria com a JFL;

Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços de alojamento, conforme fatura proforma em anexo, a celebrar com
A.S. – Sociedade de Exploração Turística e Hoteleira, S.A. (NIPC: 502
314 680), com um montante máximo de despesa de 1.811,32 € (mil, oitocentos
e onze euros e trinta e dois cêntimos), mais IVA, 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 170-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 689/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de transporte
rodoviário em autocarro, para 23 pessoas, das quais 20 crianças, para
deslocações entre a Biblioteca Maria Keil e o Parque de Monsanto, dias 25 de
agosto e 1 de setembro, no âmbito das ações de sensibilização “Traça o teu
caminho”, a celebrar com Isidoro Duarte, S.A. (NIPC 500142467), por ajuste
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direto de regime simplificado, com um montante máximo de € 283,02
(duzentos e oitenta e três euros e dois cêntimos), 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 171-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 690/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços para a elaboração de estudo
preliminar de intervenção de requalificação no Mercado do Lumiar, por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa de até € 15.000,00 (quinze mil
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. Aprovar o convite à seguinte entidade: Contextos & Traços,
Lda., Morada: Rua João Luis de Moura, n.º 17, Porto Salvo,

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 172-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 691/2016: Adjudicação a Hemer – Serviços, Lda. o
fornecimento e montagem de portão de batente de duas folhas nas traseiras da
sede da Junta, no valor de € 1.200,00, a que acresce IVA à taxa de 23%,
perfazendo o total de € 1.476,00 (Proposta n.º 173-P/2016).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 692/2016: Adjudicação a Lisboa Story Centre o
fornecimento de 35 bilhetes para a realização de visita guiada Lisboa Story
Centre e Arco da Rua Augusta (pack Lisboa Interativa), no âmbito dos
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Passeios Seniores, no valor de € 227,50 já acrescido de IVA, à taxa legal em
vigor. (Proposta n.º 97-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 693/2016: Adjudicação a HIPPOtrip – Turismo Anfíbio,
Lda. o fornecimento de bilhetes para passeio, destinados aos idosos
participantes no Passeio Sénior, a realizar no dia 27/8/2016, no valor de €
472,50, já acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 98-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.3.

Deliberação n.º 694/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no
Pavilhão do Centro, durante o mês de junho, no valor de € 1.050,00.
(Proposta n.º 99-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.4.

Deliberação n.º 695/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 3 (três) contratos de prestação de serviço em funções públicas,
na modalidade de tarefa, para o desempenho de funções de acompanhamento
e monitorização da Praia Campo Sénior 2016 (entre 29 de agosto e 9 de
setembro de 2016), a celebrar com Alexandre Emanuel Miranda Curado,
Cláudia Recto Lopes e Gonçalo Abel Carvalho, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa, por contrato, de € 500,00
(quinhentos euros), mais 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-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.5.

Deliberação n.º 696/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de aquisição de serviços de mesa e restauração para
provimento dos almoços dos participantes da Praia Campo Sénior 2016, entre
5 e 9 de setembro de 2016, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de € 7.800,00 (sete mil e oitocentos euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor.
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de proposta e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
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mesma são parte integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a
sua assinatura. Aprovação do convite à seguinte entidade: Sociedade do
Restaurante das Arcadas do Estoril, Lda., morada: Arcadas do Parque do
Estoril, n.º 21 e 22, ESTORIL.
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, os erros e omissões do caderno de encargos, bem como, a
competência para adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual
que tal delegação imprimirá ao processo. (Proposta n.º 101-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.6.

Deliberação n.º 697/2016: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de mesa e restauração
para provimento dos almoços dos participantes da Praia Campo Sénior 2016
(129 pessoas), entre 29 de agosto e 2 de setembro de 2016, a celebrar com
Miranda Guerreiro & Filhos, Lda. por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante uma despesa de € 7,70 (sete euros e setenta cêntimos), mais
IVA, à taxa legal em vigor, por pessoa, o que perfaz uma despesa total de €
4.966,50 (quatro mil, novecentos e sessenta e seis euros e cinquenta cêntimos),
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 102-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.7.

Deliberação n.º 698/2016: Adjudicação a Entreposto Lisboa, Comércio de
Viaturas, S.A. a reparação da carrinha Nissan, matrícula 52-PG-17, do Posto
de Limpeza, no valor de € 688,68, a que acresce IVA à taxa legal de 23%,
perfazendo o total de € 847,08. (Proposta n.º 103-S/2016).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas do Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 699/2016: Aprovação da 25.ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 e 21.ª alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos, de acordo com o quadro em anexo à presente proposta e que
da mesma faz parte integrante. (Proposta n.º 63-T/2016)

Aprovada por unanimidade
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5.

Proposta do vogal Pedro Ângelo, apresentada pelo Presidente na sua
ausência

5.1.

Deliberação n.º 700/2016: Aprovar a renovação do contrato de aquisição de
serviços de manutenção e conservação de espaços verdes, celebrado na
sequência do procedimento de ajuste direto n.º 35/2016, com a HIDURBE –
Gestão de Resíduos, S.A., para os meses de setembro e outubro de 2016,
pelo valor de € 46.750,00 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta euros), a
que acresce IVA, à taxa legal em vigor, bem como afetar a cabimentação
correspondente, prevista para o Concurso Público n.º 1/EPV/2015.
(Proposta n.º 46-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
6.

Propostas do vogal Rogério Santos

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Deliberação n.º 701/2016: Adjudicação a IKEA o fornecimento de caixas de
arrumação para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 60,00, já acrescido
de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 132-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 702/2016: Adjudicação a Artspot o fornecimento de material
didático para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 180,00, já acrescido
de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 133-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 703/2016: Adjudicação a Staples o fornecimento de material
didático para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 175,00, já acrescido
de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 134-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 704/2016: Adjudicação a Pingo Doce o fornecimento de
produtos de limpeza para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 250,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 135-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.5.

6.6.

Deliberação n.º 705/2016: Adjudicação a Staples o fornecimento de
impressora HP Multifunções 7612 e respetivos tinteiros para a CAF da Quinta
dos Frades, no valor de € 320,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 136-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 706/2016: Adjudicação a Worten o fornecimento de
televisão Philips Tv Led e recetor TDT, no valor de € 210,00, já acrescido de
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 137-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, 23 de agosto de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

