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ATA N.º 10/2017

Ao um dia do mês de março 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 Pedro Grilo. Os vogais Eneida
Godinho e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas do Presidente

O Presidente e o executivo fizeram o balanço do decurso das intervenções já em curso na
Alameda das Linhas de Torres. O Presidente deu nota ao executivo das reuniões mantidas
na semana anterior com a Academia 1.º de Junho de 1893, com a Plataforma de Defesa da
EB 2,3 do Alto do Lumiar, com os Bombeiros Voluntários de Lisboa, com a SOS Animal,
com o Instituto Superior de Educação e Ciências e com a comissão de moradores da Rua
Mesnier du Ponsard.

2.1.

Deliberação n.º 222/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º de
junho de 1893 para apoio à execução de obras na sede da Coletividade, no valor
de € 3.500,00 (três mil e quinhentos euros). (Proposta n.º 12-P/2017).

Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 223/2017: Atribuição de subsídio à Associação de Residentes
do Alto do Lumiar para apoio à conceção, levantamento e preparação de
implementação do alargamento ao resto do território da Freguesia do projetopiloto desencadeado em Telheiras de apoio ao comércio e dinamização da
Associação de Comerciantes (doravante a designar por Comércio do Lumiar e
Telheiras), no valor de € 3.000,00 (três mil euros). (Proposta n.º 13-P/2017).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 224/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato misto de aquisição de bens e serviços para paginação,
tratamento fotográfico e artes finais do n.º 3 do Boletim “@Lumiar” e produção
de 25.000 (vinte e cinco mil) exemplares, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa € 10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), mais IVA, se devido,
à taxa legal em vigor.
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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.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Brain Smash Creative, Lda.
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. (Proposta n.º 5-Com/2017).

Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 225/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para execução de trabalhos
de requalificação (de paredes interiores e exteriores, infraestruturas e cobertura)
do edifício anexo ao Palacete sito no n.º 156 da Alameda das Linhas de Torres,
que futuramente acolherá a “Casa da Cidadania”, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de € 92.000,00 (noventa e dois mil euros), mais
IVA, se devido, à taxa legal em vigor, e um prazo de execução de até 60 (sessenta)
dias;
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: LIMÕES – Sociedade de
Construções, Unipessoal, Lda.

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 14-P/2017).

Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 226/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para execução de trabalhos
de requalificação do Mercado do Lumiar, com vista à sua adaptação e
transformação, para colhimento de novas valências de biológico e grossista e
consequente reorganização espacial, por ajuste direto, com um montante máximo
de despesa de € 140.000,00 (cento e quarenta mil euros), mais IVA, se devido, à
taxa legal em vigor, e um prazo de execução de até 90 (noventa) dias;
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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: Contextos & Traços, Lda.

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 15-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 227/2017: Atribuição de subsídio à Associação SOS Animal
no valor de €1.000,00 (mil euros) para campanha de apoio e promoção de adoção
de animais de companhia (Proposta n.º 16-P/2017).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 228/2017: Adjudicação a Miniauto, Lda. a reparação e
inspeção da viatura do posto de Limpeza, Toyota Dyna, matrícula 99-29-UP, no
valor de € 419,11 (quatrocentos e dezanove euros e onze cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 515,51 (quinhentos e
quinze euros e cinquenta e um cêntimos). (Proposta n.º 32-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 229/2017: Atribuição de subsídio à Associação Joana Grupo
de Teatro para apoio à performance teatral Era uma vez no Palacete das Conchas,
referente ao mês de fevereiro, no valor de € 800,00 (oitocentos euros). (Proposta
n.º 18-S/2017).

Aprovada por unanimidade

74

3.3.

Deliberação n.º 230/2017: Adjudicação de serviços de produção gráfica e
impressões fotográficas (100 postais) no âmbito do projeto BIP/ZIP da Quinta
do Olival, no valor de € 332,10 (trezentos e trinta e dois euros e dez cêntimos) a
Rui Fernão Carvalho Alexandre (Proposta n.º 19-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.

4.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 231/2017: Aprovação da 8.ª alteração ao Orçamento e da 6.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimento da Freguesia do Lumiar para 2017,
de acordo com os quadros em anexo à presente proposta e que da mesma fazem
parte integrante (Proposta n.º 22-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

Deliberação n.º 232/2017: Adjudicação a Perene a poda de 50 árvores existentes
em várias artérias da Freguesia do Lumiar, no valor de € 4.905,00 (quatro mil
novecentos e cinco euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 6.033,15 (seis mil e trinta e três euros e quinze cêntimos).
(Proposta n.º 8-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 233/2017: Adjudicação a Natstone, S.A. o fornecimento e
colocação de placas toponímicas danificadas nas ruas Maria Margarida, Filipe
Duarte e Azinhaga das Galhardas, no valor de € 1.417,50 (mil quatrocentos e
dezassete euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23% (Proposta n.º 9-EPV/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
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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, 1 de março de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

