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ATA N.º 44/2016

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro 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, Pedro Ângelo e Pedro Grilo. O
vogal Rogério Santos justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com o Agrupamento de Escolas
Lindley Cintra e com a Associação Gerador. O executivo analisou a futura intervenção de
colocação de placas toponímicas, a iniciar-se no dia seguinte com a Rua Mário Dionísio, e
discutiu ainda a extensão da intervenção da limpeza urbana à Quinta dos Alcoutins e o
reforço de percursos em zonas limítrofes do território.

2.1.

Deliberação n.º 883/2016: Adjudicação a PauseDomain, Lda. o
fornecimento de um scanner para o Centro de Documentação, no valor de €
1.228,16, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 142C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 884/2016: Adjudicação a Jorge F. Brito o emolduramento de
4 imagens do Presidente da República, Prof. Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, no
valor de € 396,09 já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta
n.º 143-C/2016).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 885/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para desempenho de tarefas de apoio técnico de luz a espetáculos, no período
entre 1 de novembro e 31 de dezembro de 2016, a celebrar com Ricardo José
Quina Ladeira, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), mais IVA, se devido,
à taxa legal em vigor, a pagar em prestações mensais de € 800,00 (oitocentos
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euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigo, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º
144-C/2016).

Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 886/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para desempenho de tarefas de apoio técnico de luz a espetáculos, a celebrar
com Dionísio Moreira, para um período previsível de 8 (oito) horas e com um
montante máximo de despesa de € 160,00 (cento e sessenta euros), mais IVA,
se devido, 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 145-C/2016).

Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 887/2016: Atribuição de subsídio à Associação Viver
Telheiras – Centro de Convergência de Telheiras, para apoio a custos
havidos com a organização da 3.ª edição do Telheiras em Movimento, no valor
de € 1.136,57 (mil, cento e trinta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos).
(Proposta n.º 146-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 888/2016: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas,
na modalidade de tarefa, para caracterização dos personagens participantes na
performance “Era uma vez no Palacete das Conchas…Assombrado”, nos dias
28 a 31 de outubro de 2016, a celebrar com Mário Manuel Pereira da Silva,
com um montante máximo de despesa de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros),
mais IVA, se devido, 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 147-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 889/2016: Aprovar a atribuição de apoio pecuniário no valor
de € 4.872,00 (quatro mil, oitocentos e setenta e dois euros) à Associação
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Cultural Gerador, para apoio aos custos havidos com a realização da Birra da
Cerveja, organizada em parceria com a Junta de Freguesia do Lumiar.
(Proposta n.º 148-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 890/2016: Aprovar a atribuição de apoio pecuniário no valor
de € 40.000,00 (quarenta mil euros) à ACTU – Associação Cultural e
Turística Urbana, para conceção, promoção, divulgação e organização da 4.ª
edição do “LisbonWeek”. (Proposta n.º 149-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.9.

Deliberação n.º 891/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços som, logística e segurança, para utilização de
auditório, a celebrar com o Colégio São João de Brito, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 422,00
(quatrocentos e vinte e dois euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
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 150-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.10.

Deliberação n.º 892/2016: Aprovação do projeto de execução apresentado
pela adjudicatária Barra & Barreiros, Arquitectos Associados, Lda., no
âmbito do contrato de aquisição de serviços de elaboração de projeto de
execução de espaços exteriores para a área da Alameda das Linhas de Torres,
celebrado na sequência do ajuste direto número 10/2016, e de tal decisão
notificar a adjudicatária, para que proceda a faturação de 50% do preço
contratual, nos termos da alínea b) do número 1 da cláusula 26.ª do Caderno de
Encargos. (Proposta n.º 190-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.11.

Deliberação n.º 893/2016: Revogação dos seguintes contratos de prestação
de serviço: (1) Prestação de serviço de apoio jurídico, celebrado com Catarina
Alexandra Marques Lourenço, na sequência do procedimento por Ajuste
Direto N.º 145/2015; (2) Prestação de serviço no domínio das políticas
culturais, celebrado com Ana Maria Fernandes Leite, na sequência do
procedimento por Ajuste Direto N.º 114/2015; (3) Prestação de serviço de
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apoio aos licenciamentos, celebrado com Nuno Henrique de Sousa Rosa
Tamm Gomes, na sequência do procedimento por Ajuste Direto N.º
138/2015,nos termos do artigo 331.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com
produção de efeitos a partir de 31 de outubro de 2016;
Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de apoio jurídico em
matéria de contratação pública, contraordenações e recursos humanos,
revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções públicas,
para o mês de novembro de 2016, a celebrar com Catarina Alexandra
Marques Lourenço, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante de despesa de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), mais IVA, se
devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar.
Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de serviços no domínio da cultura
para programação das comemorações dos 750 anos Freguesia do Lumiar,
programação da galeria, roteiro de expansão de bibliotecas e LisbonWeek
2017, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções
públicas, para o mês de novembro de 2016, a celebrar com Ana Maria
Fernandes Leite, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
de despesa de € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), mais IVA, se devido, à taxa
legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar.
Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de apoio aos
licenciamentos, para tramitação de pedidos de licenças e fiscalização do espaço
público, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções
públicas, para o mês de novembro de 2016, a celebrar com Nuno Henrique
de Sousa Rosa Tamm Gomes, por ajuste direto de regime simplificado, com
um montante de despesa de € 1.300,00 (mil e trezentos euros), mais IVA, se
devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar. (Proposta n.º 191-P/2016).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 894/2016: Adjudicação a CELPUR – Técnica Ambiental,
Lda. o fornecimento de 10 carrinhos de limpeza, equipados cada um com 2
contentores de 110 litros, para o Posto de Limpeza, no valor total de €
3.813,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 135S/2016)

Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 895/2016: Adjudicação a Motorway – Mendes Pinto, Lda.
a reparação do motocão do Posto de Limpeza – Pantheon FES1255, no valor
de € 1.053,57, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º
136-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.3.

Deliberação n.º 896/2016: Aprovação da alteração do objeto da adjudicação
de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de alojamento em hotel, em regime
de meia pensão (que inclua pequeno almoço e jantar), 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, de 12 (doze) quartos duplos e 3 (três) individuais para 16
(dezasseis) quartos duplos e 4 (quatro) individuais;
Aprovação da alteração do montante máximo de despesa para € 3.684,80 (três
mil, seiscentos e oitenta e quatro euros e oitenta cêntimos), a que acresce IVA,
à taxa legal em vigor, de 6%, para alojamento e € 648,00 (seiscentos e quarenta
e oito euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 13%, para refeições;
De tais alterações notificar o adjudicatário. (Proposta n.º 137-S/2016).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 897/2016: Aprovação da 34.ª alteração ao Orçamento e da
29.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 85-T/2016).

Aprovada por unanimidade
5.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

5.1.

Deliberação n.º 898/2016: 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 novembro e dezembro de 2016,
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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 54-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 899/2016: Adjudicação a Polícia de Segurança Pública o
policiamento no decorrer da 9.ª Corrida Luzia Dias, a ter lugar no dia 6 de
novembro de 2016, no valor de € 2.648,52, isento de IVA. (Proposta n.º 75D/2016).

Aprovada por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 900/2016: Atribuição de subsídio no valor total de € 540,00
para pagamento aos monitores dos centros de treino relativo ao mês de
setembro de 2016 (Proposta n.º 76-D/2016).
Recreativo Águias da Musgueira
Sporting Clube de Portugal

Aprovada por unanimidade
5.4.

Boxe

Andebol

180,00 €

360,00 €

TOTAL: 540,00 €

Deliberação n.º 901/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para produção da 9.ª
edição da Corrida Luzia Dias, a celebrar com JESUS EVENTS - UNIPESSOAL,
LDA., com o preço contratual de € 12.750,52 (doze mil, setecentos e cinquenta
euros e cinquenta e dois cêntimos), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor,
de 23%, no valor de € 2.932,62 (dois mil, novecentos e trinta e dois euros e
sessenta e dois cêntimos), 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 77-D/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.

Propostas do vogal Rogério Santos

6.1.

Deliberação n.º 902/2016: Adjudicação a Casa Shao, Lda. o fornecimento
de materiais diversos, figurinos e adereços para o Halloween da CAF de São
Vicente, no valor de € 75,00, já acrescidos de IVA à taxa legal em vigor de
23%. (Proposta n.º 177-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º 903/2016: Adjudicação a Worten o fornecimento de disco
rígido de 1 Tb para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 70,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 178-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.3.

Deliberação n.º 904/2016: Adjudicação a Lidl o fornecimento de gomas,
bolos e sumos para a festa do Halloween da CAF da Quinta dos Frades, no
valor de € 50,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 179E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.4.

Deliberação n.º 905/2016: Adjudicação a Staples o fornecimento de
materiais para elaboração da prenda de Natal para os Encarregados de
Educação para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 90,00, já acrescido
de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 180-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.5.

Deliberação n.º 906/2016: Adjudicação a Staples o fornecimento de
máquina encadernadora espiral GDC MC10 e argolas metálicas, no valor de €
250,00 para a CAF da Quinta dos Frades, já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor de 23%. (Proposta n.º 181-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.6.

Deliberação n.º 907/2016: Adjudicação a Artspot o fornecimento de
materiais para elaboração da prenda de Natal para os Encarregados de
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Educação para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 100,00, já acrescido
de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 182-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.7.

Deliberação n.º 908/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de tarefa, para a execução de tarefas de acompanhamento a
crianças com necessidades educativas especiais, utentes da CAF de São
Vicente, para o período entre 1 de novembro e 31 de dezembro de 2016, a
celebrar com Sara Filipa Rodrigues Varela de Pina, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.500,00 (mil e
quinhentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a pagar em
prestações mensais de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), mais IVA, se
devido estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha
de ajuste direto. (Proposta n.º 183-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, 25 de outubro de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

