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ATA N.º 43/2016

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do
Presidente, da Secretária, do Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo e Pedro Grilo. Os
vogais Eneida Godinho e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa
realizadas na semana anterior e das reuniões com os comerciantes do Mercado do Lumiar,
a respeito das obras de transformação daquele equipamento, e com o Agrupamento de
Escolas do Alto do Lumiar, bem como da visita ao território da Rua do Lumiar no âmbito
da requalificação do espaço.
O executivo fez ainda o balanço da iniciativa cultural realizada no fim de semana na
Alameda das Linhas de Torres – o Trampolim-Gerador – e da Birra da Cerveja Tradicional,
realizada na sede da Junta. Finalmente, foi igualmente discutido o resultado da reunião com
os moradores do Bairro da Cruz Vermelha e com a Vereadora Paula Marques, para
discussão do futuro daquele bairro municipal.
O Presidente informou ainda o executivo da assinatura dos protocolos BIP/ZIP para 2017,
na CML, e da visita em curso de uma delegação de parlamentares indianos a Portugal, com
presença na Freguesia do Lumiar, e da conferência promovida pela APRE no Auditório da
BMOR.

2.1.

Deliberação n.º 869/2016: Atribuição de subsídio à Associação Cultural
Gerador para apoio aos custos havidos com a realização da 4.ª Edição do
Trampolim Gerador, organizado em parceria com a Junta de Freguesia, no
valor de € 9.035,00 (nove mil e trinta e cinco euros) (Proposta n.º 141C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 870/2016: Aprovação da abertura de sorteio tendo em vista a
atribuição de lugares de venda ambulante ocasional, de 29 de outubro a 2 de
novembro, junto à entrada principal do cemitério do Lumiar, para venda de
castanhas assadas, flores e velas, nos termos propostos na minuta de aviso do
sorteio que consta em anexo à proposta e da mesma faz parte integrante;
Designação do júri do procedimento, para efeitos de condução do sorteio, com
a seguinte composição:
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 Pedro Delgado Alves, Presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, que
presidirá;
 Joana Pereira David e Silva, 1.ª Vogal efetiva, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos;
 Catarina Alexandra Marques Lourenço, 2.ª Vogal efetiva;
 Paulo César Lopes Ribeiro, 1.º Vogal suplente;
 Paula Cristina Amaral dos Santos Fortes, 2.ª Vogal suplente.

(Proposta n.º 188-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 871/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para a elaboração de
estudo preliminar de intervenção de requalificação no Mercado do Lumiar, a
celebrar com Contextos & Traços, Lda., com o preço contratual de €
14.820,00 (catorze mil, oitocentos e vinte euros), ao qual 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, e notificar a
adjudicatária de tal decisão, notificando-a igualmente para a apresentação dos
documentos de habilitação em falta.

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 189-P/2016).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 872/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de alojamento em hotel, em regime de meia
pensão (que inclua pequeno almoço e jantar), num total de 12 (doze) quartos
duplos e 3 (três) quartos individuais, para duas noites, entre 28 e 30 de outubro
de 2016, para alojamento dos participantes na atividade “Fim de Semana
Sénior no Porto”, a celebrar com Hotel Cristal Porto (Serino Hotéis, Lda.,
com o NIPC 508409390), por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 2.763,60 (dois mil, setecentos e sessenta e
três euros e sessenta cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, de
6%, para alojamento e € 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis euros), a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 13%, para refeições, estando sobre a
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mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 130-S/2016)

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 873/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de formação em ginástica e postura adaptada
à 3.ª idade, para os utentes da UTIL, revestindo a forma de contrato de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, por um
período de 9 (nove) semanas, a decorrer nos meses de novembro e dezembro
de 2016, a celebrar com Andreia Cristina Vaz Ribeiro, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 675,00
(seiscentos e setenta e cinco euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 131S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.3.

Deliberação n.º 874/2016: Atribuição de subsídio ao Centro de Apoio a
Jovens e Idosos do Lumiar para apoio à Colónia de Férias, a ter lugar no
Luso, no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) (Proposta n.º 132S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.4.

Deliberação n.º 875/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de coordenação e planificação dos ensaios e
atividades do Coro da UTIL, na função de maestro, revestindo a forma de
contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
por um período de 9 (nove) semanas, a decorrer nos meses de novembro e
dezembro de 2016, a celebrar com Fernando Maria de Carvalho Cardoso,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 600,00 (seiscentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º
133-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.5.

Deliberação n.º 876/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços para elaboração de relatório final de avaliação
do projeto de mediação comunitária desenvolvido no Bairro da Cruz
Vermelha, a celebrar com XNC, Lda., por ajuste direto de regime
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simplificado, com um montante máximo de despesa de € 4.500,00 (quatro mil
e quinhentos euros), 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 134-S/2016).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 877/2016: Aprovação da alienação por abate dos seguintes
bens móveis da Freguesia do Lumiar: (Proposta n.º 83-T/2016).
N.º

DESIGNAÇÃO

N.º

DESIGNAÇÃO

5114

Coluna de ar

5152

Telefone

957

Cadeira fixa

1449

Servidor

5113

Micro-ondas

779

Impressora

1100

Televisão

1443

Impressora

Micro-ondas

806

Computador

8032
967
119

5132
1315

Banco
Mesa

Mesa redonda

Impressora

5141
520

479

873

Impressora
Impressora
Impressora

Monitor

Aprovada por unanimidade
4.2.

Deliberação n.º 878/2016: Aprovação da 33.ª alteração ao Orçamento e da
28.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar
para 2016, de acordo com o quadro em anexo à presente proposta e que da
mesma faz parte integrante (Proposta n.º 84-T/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

5.1.

Deliberação n.º 879/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de contrato de aquisição de serviços para produção da 9.ª Corrida
Luzia Dias, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de €
13.000,00 (treze 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.

Aprovação do convite à seguinte entidade: Jesus Events – Unipessoal, Lda.,
morada: Bairro do Pêgo Longo, Rua das Alfarrobeiras, n.º 16, 2605-122
Queluz, Belas

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.
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação a esta Junta, caso haja lugar à apresentação
de proposta. (Proposta n.º 74-D/2016).

Aprovada por unanimidade
6.

Propostas do vogal Rogério Santos

6.1.

Deliberação n.º 880/2016: Adjudicação a Mascarilha – Artigos para Festas
o fornecimento de material e adereços para a Festa do Halloween da CAF de
São Vicente, no valor de € 100,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de
23%. (Proposta n.º 174-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º 881/2016: Adjudicação a Wells o fornecimento de caixa de
primeiros socorros para a CAF de São Vicente, no valor de € 60,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 175-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.3.

Deliberação n.º 882/2016: Adjudicação a Radio Popular o fornecimento de
walkie talkies, no âmbito do funcionamento da nova sala do ano letivo
2016/2017, no valor de € 29,99, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de
23% (Proposta n.º 176-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, 20 de outubro de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

