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ATA N.º 12/2017

Aos catorze dias 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
O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas com a Escola Alemã de Lisboa e
com várias administrações de Condomínio das Ruas Fernando da Fonseca e Francisco
Stromp. O executivo fez o balanço da ação do projeto BIP/ZIP da Quinta do Olival,
realizado no fim-de-semana antecedente, tendo igualmente sido referida a realização do
colóquio da Associação Vida, Cultura e Arte, com o apoio da JFL. O Presidente deu ainda
nota da sua reunião com a Associação de Pais da Escola Básica de S. Vicente e do
andamento dos preparativos para a edição de 2017 da Lisbon Week no Lumiar.
2.

2.1.

Propostas do Presidente

Deliberação n.º 251/2017: Adjudicação a RoadWork a revisão e reparação de
sanitas, autoclismos e lavatórios dos WC’s do auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, no valor de € 120,00 (cento e vinte euros), a que acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 147,60 (cento e quarenta e
sete euros e sessenta cêntimos). (Proposta n.º 6-ABMOR/2017).

Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 252/2017: 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 4 do Boletim “@Lumiar” – Edição Especial
LisbonWeek e produção de 30.000 (trinta mil) exemplares, por ajuste direto,
com um montante máximo de despesa € 12.000,00 (doze mil euros), mais IVA,
se devido, à taxa legal em vigor e 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., com 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 7-Com/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 253/2017: Aprovação da celebração de protocolo de
cooperação entre a Junta de Freguesia do Lumiar e a Comissão Nacional da
UNESCO para criação e dinamização de um Clube UNESCO especializado na
área das políticas culturais. (Proposta n.º 21-C/2017).

Aprovada por unanimidade

3.

Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 254/2017: Adjudicação a Liberty Seguros o seguro de
acidentes pessoais, para 12 pessoas, inerente à atividade de Oficina Artística, no
âmbito do projeto BZ Praceta d’ Sôdade (Programa BIP ZIP), com duração até
31/10/2017, no valor de € 75,57 (setenta e cinco euros e cinquenta e sete
cêntimos), isento de IVA. (Proposta n.º 21-S/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 255/2017: Atribuição de subsídio à Associação Joana Grupo
de Teatro para apoio a performance teatral “Era uma vez no Palacete das
Conchas”, referente às sessões de março, no valor de € 800,00 (oitocentos
euros). (Proposta n.º 22-S/2017).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 256/2017: Adjudicação a PauseDomain, Lda. o
fornecimento de PC, tendo em vista a instalação do programa Adobe Premier,
para edição do vídeo do Programa Boca Sabi, no âmbito do projeto BZ Praceta
d’Sôdade (Programa BIP-ZIP), no valor de € 989,60 (novecentos e oitenta e
nove euros e sessenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 1.217,21 (mil duzentos e dezassete euros e vinte e um
cêntimos). (Proposta n.º 23-S/2017).

Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 257/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem sénior a S. Miguel,
Açores, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
36.000,00 (trinta e seis mil euros), não acrescido de IVA, de acordo com o
“Regime da margem de lucro – Agências de viagens”, aprovado pelo DecretoLei n.º 221/1985, de 3 de julho e aprovação das peças do procedimento (convite
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à apresentação de propostas e caderno de encargos), conforme minutas em
anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte integrante. Aprovação do
convite às seguintes entidades:
 Turangra – Viagens e Turismo, Lda. (NIPC: 512 034 095)
 Panazorica – Agência de Viagens, Lda. (NIPC: 512 059 985)
 Oasis – Viagens e Turismo, S.A (NIPC: 501 821 627)
 Lusonova – Excursões e Turismo, Lda. (NIPC: 500 170 894)
 Trans Serrano – Aventura, Lazer e Turismo, Lda. (504 600 478)
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.
Designação do júri do procedimento, com a seguinte composição:
- Presidente: Patrocínia Vale César;
- 1.º Vogal efetivo: Patrícia Martins;
- 2.º Vogal efetivo: Cláudia Patrícia Oliveira Ferreira;
- 1.º Vogal suplente: Paula Filipa Faria Oliveira Camacho;
- 2.º Vogal suplente: Paulo César Lopes Ribeiro.
(Proposta n.º 24-S/2017)

Aprovada por unanimidade

3.5.

Deliberação n.º 258/2017: Adjudicação a Garrett, SA o fornecimento de
diverso material para equipar o Salão Nobre da UTIL com som, no valor de €
433,85 (quatrocentos e trinta e três euros e oitenta e cinco cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 533,65
(quinhentos e trinta e três euros e sessenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º 9UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade

3.6.

Deliberação n.º 259/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de 10
jogos de escovas para monda mecânica para o Posto de Limpeza, no valor de €
225,00 (duzentos e vinte e cinco euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 276,75 (duzentos e setenta e seis euros e setenta
e cinco cêntimos). (Proposta n.º 36-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.7.

Deliberação n.º 260/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de
diverso material para o Posto de Limpeza (luvas, proteções de caneleiras, lima e
viseira), no valor de € 228,15 (duzentos e vinte e oito euros e quinze cêntimos), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 280,62
(duzentos e oitenta euros e sessenta e dois cêntimos). (Proposta n.º 37LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

3.8.

Deliberação n.º 261/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para execução de tarefas
de limpeza e higiene urbana, para apoio ao regular funcionamento do Posto de
Limpeza e Higiene Urbana do Lumiar, nos meses de fevereiro e março, a
celebrar com Jorge Manuel Fortes Teodolinda, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.500,00 (mil e
quinhentos euros), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 38LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

4.

4.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 262/2017: Aprovação da 10.ª alteração ao Orçamento e da 7.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 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 25-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do Vogal Pedro Ângelo

Deliberação n.º 263/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de conservação, manutenção
e reparação do espaço público da área da freguesia, no período entre 1 de abril e
31 de dezembro de 2017, com um montante máximo de despesa de até €
27.000,00 (vinte e sete mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor e
aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
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mesma fazem parte integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a
sua assinatura, com aprovação do convite à seguinte entidade: ROADWORK,
Construções e Obras Públicas, 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 11-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

6.

6.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 264/2017: Aquisição a Fundação Oriente de 40 entradas para
o atelier “Histórias de Corpo Inteiro”, no âmbito da interrupção letiva do CAF,
no valor de € 120,00 (cento e vinte euros), já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. (Proposta n.º 73-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 265/2017: Aquisição a Fundação CCB de 15 entradas para a
peça “Cartas de Damasco”, na Fábrica das Artes do CCB, no dia 19/03/2017,
no âmbito da atividade semanal do CAF, no valor de € 90,00 (noventa euros), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 74-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 266/2017: Adjudicação a Worten o fornecimento de um par
de colunas áudio para a atividade de música da CAF da EB1 de Telheiras, no
valor de € 60,00 (sessenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 75-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 267/2017: Adjudicação a Hipermercado Continente o
fornecimento de produtos de limpeza para a CAF da EB1 de Telheiras, no valor
de € 60,00 (sessenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 76-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.5.

Deliberação n.º 268/2017: Adjudicação a PARR – Restauração, Lda. o
fornecimento de 20 refeições, no dia 7 de abril, no âmbito do prémio atribuído,
aos vencedores intermédios, do Jogo da Natação, que o Centro de Artes e
Formação está a implementar desde setembro de 2016, no valor de € 247,00
(duzentos e quarenta e sete euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 77-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 269/2017: Adjudicação a Catarino & Associados – Gestão
de Empreendimentos Turísticos, SA o acampamento durante uma noite de
33 crianças da CAF de São Vicente, no âmbito dos prémios de mérito do 2.º
período, no valor de € 305,60 (trezentos e cinco euros e sessenta cêntimos), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 78-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 270/2017: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas Professor Lindley Cintra para apoio financeiro para a realização de
atividades do Dia do Agrupamento, no valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta
euros) (Proposta n.º 79-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, 14 de março de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

