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ATA N.º 45/2016

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas
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 e o executivo analisaram o balanço de intervenções realizado pela Junta com
a UIT – Norte, em particular no que respeita ao conjunto de intervenções na Estrada do
Paço do Lumiar. O Presidente deu ainda nota da sua presença na comemoração do Ano
Novo Hindu, na Comunidade Hindu de Portugal, com a presença do Presidente da CML,
da Embaixadora da Índia e do Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa. O
Presidente deu ainda nota da reunião de trabalho realizada com a Associação de
Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, da reunião de análise da nova fase do projeto de
Zona 30 de Telheiras e da reunião de preparação da intervenção “Uma Praça em Cada
Bairro”.

2.1.

Deliberação n.º 909/2016: Adjudicação a Segur-Fogo, Lda. o fornecimento
de 17 extintores e diversa sinalética em PVC fotoluminescente para a sede da
Junta, no valor de € 1.724,50, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 2.121,14 (Proposta n.º 192-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 910/2016: Declarar a nulidade da decisão de adjudicação da
aquisição de serviços de manutenção ao sistema de desenfumagem do
auditório da BMOR, à Segur-Fogo, Lda., no valor de € 530,00 (quinhentos e
trinta euros), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor de 23%, por ajuste direto
de regime simplificado, aprovada por deliberação deste Junta de Freguesia em
4 de outubro de 2016 e descabimentar a despesa aprovada pela deliberação de
que a nulidade ora se conhece;
Aprovar a decisão de adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de bens,
para fornecimento de 2 (dois) detetores óticos analógicos com base, à SegurFogo, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa € 90,00 (noventa euros), mais IVA à taxa legal em vigor,
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estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 193-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 911/2016: Adjudicação a Associação de Estudos de Direito
Regional e Local a renovação da assinatura da revista trimestral “Questões
atuais de Direito Local”, no valor de € 48,78, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 60,00 (Proposta n.º 194-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 912/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de instalação de iluminação de
Natal nas artérias da freguesia do Lumiar, para o período compreendido entre
23 de novembro de 2016 e 7 de janeiro de 2017, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de € 25.000,00 (vinte e cinco 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: Iluminações – Teixeira Couto,
Lda., morada: Rua da Agrela, n.º 67, 4580 PAREDES
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 195-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 913/2016: Aprovação da decisão de adjudicação do contrato
de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para
encenação da peça “Conversas com o Principezinho”, a celebrar com Maria
Lídia Barroso Soares de Moura, por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa de € 600,00 (seiscentos euros), mais
IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar
(Proposta n.º 151-C/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.6.

Deliberação n.º 914/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de formação em
desenho e pintura, num total de doze sessões de duas horas cada, a decorrer
nos meses de novembro e dezembro de 2016, para criação de atelier aberto à
participação dos habitantes da freguesia, mediante inscrição, a celebrar com
Patrícia Sasportes Unipessoal, Lda. por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante uma despesa de € 1.360,00 (mil, trezentos e
sessenta 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.
Autorização do pagamento de 30% do valor contratual a título de
adiantamento, para aquisição de bens móveis necessários à execução da
atividade contratada, dispensando-se a prestação de caução pelo cocontratante.
(Proposta n.º 152-C/2016).

Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 915/2016: Adjudicação a RoadWork - Construções e
Obras Públicas Lda. da mudança de 4 fechaduras no Auditório da BMOR,
no valor de € 360,00, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
153-C/2016)

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 916/2016: Aprovação da abertura de 3 (três) procedimentos
de formação de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de avença, por ajuste direto, para o período previsível de 11 (onze)
meses, entre 1 de dezembro de 2016 e 31 de outubro de 2017, com montantes
máximos de despesa discriminados na quarta coluna da tabela infra, montantes
aos quais acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor;

Aprovação das peças dos procedimentos (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 às entidades identificadas na terceira coluna da tabela
infra;

Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças dos
procedimentos e os erros e omissões dos caderno de encargos, bem como, a
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competência para adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual
que tal delegação imprimirá aos diversos procedimentos.

Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação de cada procedimento ao Presidente da
Junta de Freguesia, caso haja lugar à apresentação da mesma. (Proposta n.º
196-P/2016).
Funções (objeto
do contrato):

Área:

Entidade a convidar:

Despesa
total:

Valor
mensal:

Suporte à
Governação

Catarina Alexandra Marques
Lourenço

€ 16.500,00

€ 1.500,00

750 anos, programação
galeria, roteiro,
expansão bibliotecas e
Lisbon Week 2017

Cultura

Ana Maria Fernandes Leite

€ 17.600,00

€ 1.600,00

Licenças e fiscalização
do espaço público

Suporte à
Governação

Nuno Henrique de Sousa Rosa
Tamm Gomes

€ 14.300,00

€ 1.300,00

Serviços de apoio
jurídico em matéria de
contratação pública,
contraordenações e
recursos humanos

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 917/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços para reparação de varredora
modelo scarab minor n.º H02602, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de até € 14.000,00 (catorze 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: Silvia Dois – Sociedade de
Máquinas e Representações, S.A., morada: Estrada da Sesmaria Limpa, n.º 8
B, 2135-169 SAMORA CORREIA,
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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 138-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 918/2016: Anulação da proposta para “Apoio aos treinos do
Académico Clube de Ciências no Pavilhão do Centro Social da Musgueira
durante o mês de junho/2016, no valor de € 1.050,00, cuja deliberação ocorreu
na reunião de 23/08/2016, uma vez que já havia sido aprovada em 13 de julho
de 2016. (Proposta n.º 139-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.3.

Deliberação n.º 919/2016: Adjudicação a Segur-Fogo, Lda. serviços de
manutenção preventiva a extintores e fornecimento de extintores e sinalização
dos mesmos nas novas instalações da UTIL, no valor de € 297,00, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 365,31
(Proposta n.º 140-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.4.

Deliberação n.º 920/2016: Adjudicação a Road Work – Construções e
Obras Públicas trabalhos de reparação do telhado do edifício da UTIL, no
valor de € 1.000,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 1.230,00 (Proposta n.º 141-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.5.

Deliberação n.º 921/2016: Adjudicação a Certoma, Comércio Técnico de
Máquinas, Lda. reparação e substituição de peças danificadas da varredora
“APPLIED525”, no valor de € 2.811,36, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de 3.457,97 (Proposta n.º 142-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 922/2016: Aprovação da 35.ª alteração ao Orçamento e da
30.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 86-T/2016).

Aprovada por unanimidade
4.2.

Deliberação n.º 923/2016: Adjudicação a Tesel, Sistemas de Segurança,
Lda. a substituição do detetor infravermelho do sistema eletrónico de
proteção contra intrusão do Mercado do Lumiar, no valor de € 51,22, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 63,00
(Proposta n.º 87-T/2016).

Aprovada por unanimidade
4.3.

Deliberação n.º 924/2016: Adjudicação a Danifer o fornecimento de 50
quilos de pastilhas de sal para a máquina de gelo do Mercado do Lumiar, no
valor de € 62,50, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 76,88 (Proposta n.º 88-T/2016).

Aprovada por unanimidade
4.4.

Deliberação n.º 925/2016: Adjudicação a Frincor, Lda. o fornecimento de
materiais e reparação da Câmara Frigorífica do Mercado do Lumiar, no valor
de € 61,00, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total
de € 75,03 (Proposta n.º 89-T/2016).

Aprovada por unanimidade
5.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

5.1.

Deliberação n.º 926/2016: Adjudicação a Bombeiros Voluntários
Lisbonenses do apoio na 9.ª Corrida Luzia Dias, a realizar no dia 6 de
novembro de 2016, das 9h00 às 13h00, no valor de € 240,00, a que acresce
IVA à taxa legal de 23%, perfazendo o total de € 295,20 (Proposta n.º 78D/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.2.

5.3.

5.4.

Deliberação n.º 927/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no
Pavilhão daquela instituição, durante o mês de setembro, no valor de €
1.175,00 (Proposta n.º 79-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 928/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no
Pavilhão daquela instituição, durante o mês de outubro, no valor de € 1.050,00
(Proposta n.º 80-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 929/2016: Adjudicação a Road Work – Construções e
Obras Públicas o fornecimento e aplicação de passa-mãos na Av. Maria
Helena Vieira da Silva, na entrada do edifício n.º 8, no valor de € 160,00, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 196,80
(Proposta n.º 55-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, 3 de novembro de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

