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ATA N.º 4/2017

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, 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 Rogério Santos. Os
vogais Eneida Godinho e Pedro Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.
Informações
O executivo fez o ponto de situação da intervenção “Uma Praça em Cada Bairro”.
Adicionalmente, foi atualizada a informação sobre a Casa da Cidadania e a reconversão do
antigo Lagar de Telheiras. O Presidente deu nota das reuniões mantidas com a ART, com a
Parceria Local de Telheiras, com a UIT Norte da CML e com o Presidente da Gebalis.
2.

2.1.

Propostas apresentadas do Presidente

Deliberação n.º 57/2017: Atribuição de subsídio à Associação Viver
Telheiras – Centro de Convergência de Telheiras para apoio a custos
havidos com a organização da Feira de Natal, no Lagar de São Vicente, no
âmbito do Natal em Cena, no valor de € 11.100,00 (onze mil e cem euros).
(Proposta n.º 5-C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 58/2017: Atribuição de subsídio à VCA – Associação Vida,
Cultura e Arte para apoio à organização do Colóquio “Os Africanos em
Portugal. Da Escravatura à Imigração”, no valor de € 750,00 (setecentos e
cinquenta euros) (Proposta n.º 6-C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 59/2017: Atribuição de subsídio à Associação Cultural
Gerador para apoio a custos havidos com a organização da Feira de Natal, na
sede da Junta de Freguesia do Lumiar, no âmbito do Natal em Cena, no valor de
€ 10.600,00 (dez mil e seiscentos euros). (Proposta n.º 7-C/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.4.

Deliberação n.º 60/2017: Atribuição de subsídio à Associação Recreativa
dos Amigos do Paço do Lumiar (ARAPL) para apoio à atuação da sua Banda
Filarmónica na Procissão em Honra do Mártir de S. Sebastião, a ter lugar no dia
29 de janeiro, no Paço do Lumiar, no valor de e 650,00 (seiscentos e cinquenta
euros) (Proposta n.º 8-C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 61/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços para obtenção de licença e instalação do
programa AutoCAD, para um utilizador e pelo período de um ano, a celebrar
com Informantem – Informática e Manutenção, S. A. (, por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 320,00
(trezentos e vinte euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 393,60, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 4-P/2017).

Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 62/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviço em funções públicas, na modalidade de avença,
para prestação de serviços de apoio jurídico no âmbito da contratação pública e
gestão de recursos humanos, para o período entre 1 de fevereiro e 31 de outubro
de 2017, a celebrar com Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, por ajuste direto de
regime 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, se
devido, a pagar em 9 (nove) prestações mensais de € 500,00 (quinhentos euros)
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 5-P/2017).

Aprovada por unanimidade

2.7.

Deliberação n.º 63/2017: Aprovação da decisão de abertura de 1 (um)
procedimento de ajuste direto para formação de contrato de aquisição de
serviços, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções
públicas, na modalidade de tarefa, para o desempenho de tarefas de apoio
técnico de luz a espetáculos, no período entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro
de 2017, com um montante máximo de despesa de até € 8.800,00 (oito mil e
oitocentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor,
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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: Ricardo José Quina
Ladeira
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 (Proposta n.º 1-ABMOR/2017).

Aprovada por unanimidade

2.8.

Deliberação n.º 64/2017: Aprovação da decisão de abertura de 1 (um)
procedimento de ajuste direto para formação de contrato de aquisição de
serviços, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções
públicas, na modalidade de avença, para assessoria a políticas de comunicação
externa e redes sociais, no período entre 1 de fevereiro e 31 de outubro de 2017,
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 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: Inês Moreira Simões
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 (Proposta n.º 3-COM/2017).

Aprovada por unanimidade

3.

Propostas apresentadas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 65/2017: Atribuição de subsídio à Associação Caminhando
para um Todo para apoio aos custos de funcionamento da Agência (Banco do
Tempo), referente ao ano de 2017, no valor de € 1.000,00 (mil euros) (Proposta
n.º 9-S/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 66/2017: Adjudicação à Antiga Confeitaria de Belém, Lda.
(Pastéis de Belém), convívio de 45 voluntários que dinamizaram mensalmente as
performances teatrais “Era uma vez no Palacete das Conchas”, no valor de €
200,00 (duzentos euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 10-S/2017).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 67/2017: Adjudicação a Transportes Sousa Cotrim, Lda. o
transporte mensal dos produtos do Banco Alimentar Contra a Fome (de janeiro
a dezembro, exceto agosto) e Banco de Bens Doados (abril e outubro), no valor
total de € 2.416,95 (dois mil quatrocentos e dezasseis euros e noventa e cinco
cêntimos), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 11S/2017).

Aprovada por unanimidade
4.

4.1.

Propostas apresentadas do Tesoureiro

Deliberação n.º 68/2017: Aprovação da 3.ª alteração ao Orçamento e da 3.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimento da Freguesia do Lumiar para 2017,
de acordo com o quadro em anexo à presente proposta e que da mesma fazem
parte integrante (Proposta n.º 4-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

Deliberação n.º 69/2017: Adjudicação a Hidurbe o fornecimento e colocação
de 300 m2 de tapete de relva na Praça Central, no valor de € 2.129,13 (dois mil
cento e vinte e nove euros e treze cêntimos), já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor de 23%. (Proposta n.º 2-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 70/2017: Adjudicação tendente à celebração 1 (um) contrato
de aquisição de serviços, revestindo a modalidade de tarefa, para levantamento e
preparação de regularização / desmatação de zonas expectantes com
necessidades de desmatação, a articular com a SGAL, no quadro de iniciativa de
Educação para a Cidadania a realizar em maio, no Alto do Lumiar, a celebrar
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com António José Alves Quadros, por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa de € 750,00 (setecentos e cinquenta
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e a escolha de ajuste direto (Proposta
n.º 3-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação
n.º
71/2017:
Atribuição
de
subsídio
à Academia Musical 1.º de Junho de 1893 para apoio às atividades
desportivas, no âmbito do desenvolvimento da modalidade de Basquetebol, no
valor de € 4.000,00 (quatro mil euros). (Proposta n.º 3-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação
n.º
72/2017:
Atribuição
de
subsídio
às seguintes coletividades, referente ao mês de janeiro de 2017: (Proposta n.º 4D/2017).
Basquetebol

540,00 €

Karaté

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Rugby e Basquetebol

360,00 €

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha

Boxe e Kickboxing

Academia Musical 1º de Junho 1893

Clube Atlético Alta de Lisboa

Académico Clube de Ciências

Centro Social da Musgueira – Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira
Sporting Clube de Portugal

Ginástica
Xadrez
Judo

Futsal

196,80 €

180,00 €

180,00 €

360,00 €

360,00 €

Futsal

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Voleibol

Ténis de Mesa
Basquetebol

180,00 €

180,00 €

540,00 €
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Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Andebol

360,00 €

Atletismo

180,00 €

Judo Clube de Lisboa

Andebol
Judo

180,00 €

Associação de Residentes de Telheiras

Aprovada por unanimidade
5.5.

TOTAL:

180,00 €

5.056,80 €

Deliberação n.º 73/2017: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio às atividades desportivas, no âmbito do desenvolvimento
da modalidade de Futebol 11, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros).
(Proposta n.º 5-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 73/2017: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências para apoio às atividades desportivas, no âmbito do desenvolvimento
da modalidade de Futsal, no valor de € 3.000,00 (três mil euros). (Proposta n.º
6-D/2017).

Aprovada por unanimidade

6.

6.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 74/2017: Atribuição de subsídio à Crinabel, no valor de €
4.600,00 (quatro mil e seiscentos euros), a transferir em tranches de € 2.300,00
(dois mil e trezentos euros), em março e junho de 2017, para desenvolvimento
do projeto Meridiano, projeto de formação em teatro e expressão dramáticas,
nas escolas e valências da área da freguesia do Lumiar, entre fevereiro e junho de
2017. (Proposta n.º 19-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.2.

Deliberação n.º 75/2017: Adjudicação a Bricodis – Distribuição de
Bricolage, SA. o fornecimento de plantas e ferramentas para a horta da CAF de
S. Vicente, no valor de € 75,00 (setenta e cinco euros), já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 20-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 76/2017: Adjudicação a Modelo Continente o fornecimento
de produtos de higiene e limpeza para o Centro de Artes e Formação, no valor
de € 200,00 (duzentos euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%.
(Proposta n.º 21-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 77/2017: Adjudicação a Toys’ r’ Us o fornecimento de
prémios lúdicos para as crianças e jovens que participam no Campeonato
Distrital de Xadrez, a ter lugar na Escola Básica de São Vicente, de 25 de
fevereiro a 1 de março, no valor de € 100,00 (cem euros), já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 22-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 78/2017: Adjudicação a Continente Hipermercado o
fornecimento de águas e snacks para os jogadores participantes no Campeonato
Distrital de xadrez, a ter lugar na Escola Básica de São Vicente, de 25 de
fevereiro a 1 de março, no valor de € 95,00 (noventa e cinco euros), já acrescido
de IVA à taxa legal em vigor de 23%. (Proposta n.º 23-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 79/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para ensino de xadrez aos
utentes da Componente de Apoio à Família de S. Vicente, entre 25 de janeiro e
30 junho de 2017, a celebrar com FPX – Federação Portuguesa de Xadrez,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa
de € 1.732,50 (mil, setecentos e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), a que
acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a pagar em tranches mensais de €
330,00 (trezentos e trinta euros), com exceção do mês do janeiro, a que
corresponderá o valor de € 82,50 (oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos),
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estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 24-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 80/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contrato de prestação de serviço em funções públicas, para ensino de
programação aos utentes da Componente de Apoio à Família de S. Vicente,
num total de 14 sessões, a decorrer durante o 2.º período do ano letivo
2016/2017, a celebrar com Humberto Jorge Marques das Neves, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
715,00 (setecentos e quinze euros), a que acresce 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 25-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º 81/2017: Aprovação da abertura de 3 (três) procedimentos de
ajuste direto para formação de contratos de aquisição de serviços, revestindo a
forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade
de tarefa, para execução de tarefas de monitorização de atividades e crianças do
Centro de Artes e Formação, para um período previsível de 11 (onze) meses,
entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro 2017, com convite às entidades
identificadas na coluna (1) da tabela infra e montantes máximos de despesa
inscritos na coluna (2) da mesma tabela:

ENTIDADE

PREÇO BASE

Igor Manuel Gonçalves Pereira

€ 8.800,00 + IVA

Cláudia Cristina Recto Lopes

Nuno Jorge Moreira Varela

€ 8.800,00 + IVA

€ 8.800,00 + IVA

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.
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para dar resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar retificações das peças do procedimento e
erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta os princípios de
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racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta
n.º 26-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.9.

Deliberação n.º 82/2017: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para ensino de dança Hip Hop aos utentes do Centro de Artes e Formação
(quatro horas por semana) e da Componente de Apoio de Família de Telheiras
(duas horas por semana), nos meses de fevereiro a julho de 2017, a celebrar com
Rafael Tavares Barreto, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 3.336,00 (três mil, trezentos e trinta e seis
euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a pagar em tranches
mensais de € 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis euros), estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 27-E/2017).

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, 24 de janeiro de 2017
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

