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ATA N.º 14/2017

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezassete, pelas dezanove horas, 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
Os membros da Junta avaliaram a inauguração da Lisbon Week, realizada no fim-de-semana
anterior, a 25 de março, com cerimónias na Junta de Freguesia, no ICA e no Jardim da
Quinta das Conchas, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina, e no Museu Nacional do Teatro, onde compareceram o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, para a
inauguração da exposição dedicada à obra de António Soares. Foi igualmente feito o balanço
do Festival da Índia, que decorreu no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro.
O Presidente informou o executivo do decurso do processo de certificação de qualidade
relativo ao ano de 2017, bem como da reunião realizada com o gabinete do Vice-Presidente,
Duarte Cordeiro, e com o Vereador José Sá Fernandes.
2.

2.1.

Propostas do Presidente

Deliberação n.º 315/2017: Atribuição de subsídio à Vipulamati: Ample
Intelligence, para apoio aos custos havidos com a organização da 2.ª edição do
festival “New Light From India – Festival da Índia”, que decorreu entre 24 e 26
de março de 2017, no Auditório Municipal Orlando Ribeiro, na freguesia do
Lumiar, no valor de € 5.070,00 (cinco mil e setenta euros). (Proposta n.º 25C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 316/2017: Adjudicação a RV PRO, Lda. o aluguer de
equipamentos de som, luz, vídeo e apoio técnico para o evento comemorativo do
aniversário da Freguesia do Lumiar, dia 2 de Abril, no valor de € 950,00
(novecentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 1.168,50 (mil, cento e sessenta e oito euros e cinquenta
cêntimos). (Proposta n.º 26-C/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 317/2017: Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas
Lindley Cintra, pela cedência das suas instalações para a realização do Festival
das Sopas do Agrupamento de Escuteiros 66 do Lumiar, no valor de € 75,00
(setenta e cinco euros). (Proposta n.º 22-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 318/2017: Atribuição de subsídio à Associação Viver
Telheiras – Centro de Convergência de Telheiras, pelo apoio no âmbito do
projeto de apoio e dinamização do comércio local e coordenação da parceria local,
no valor de € 3.300,00 (três mil e trezentos euros). (Proposta n.º 23-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 319/2017: Atribuição de subsídio à Voz do Operário, para
apoio à produção do livro e edição especial do Jornal A Voz do Operário, no valor
de € 500,00 (quinhentos euros). (Proposta n.º 24-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 320/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada para requalificação e adaptação do Lagar de S. Vicente,
sito na Rua Prof. Francisco Gentil, n.º 33, que futuramente acolherá o novo Pólo
da Junta de Freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de até € 30.000,00 (trinta mil euros), acrescido de IVA, à taxa legal em
vigor, com 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 e envio de convite às seguintes
entidades:
 Roadwork – Construções e Obras Públicas, Lda. (NIPC: 513708766)
 Simões & Matos – C. Civil e Obras Públicas, Lda. (NIPC: 502964456)
 Novas Vias, Empreiteiros, Lda. (NIPC: 502011424)
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: Pedro Delgado Alves;
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- 1.º Vogal efetivo: Joana Pereira David e Silva;
- 2.º Vogal efetivo: Paula Cristina Amaral dos Santos Forte;
- 1.º Vogal suplente: Andreia Carina Bom Faustino Silveira;
- 2.º Vogal suplente: Paulo César Lopes Ribeiro
(Proposta n.º 25-P /2017).

Aprovada por unanimidade

3.

Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 321/2017: Adjudicação a Maria Fernanda Carvalho da
Fonseca o fornecimento de capulanas, para fazer 12 toalhas de mesa para
atividade de cozinha da Maria, no âmbito do Projeto Bip Zip – Praceta d’Sôdade,
no valor de € 200,00 (duzentos euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 29-S/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 322/2017: Adjudicação a RSocialForm – Geriatria, Lda. a
inscrição das 2 (duas) estagiárias de Serviço Social (Ana Robalo e Catarina
Ribeiro), que desenvolvem estágio curricular na JFL há 2 anos letivos, formação
de legislação laboral nas organizações sociais, no valor de € 120,00 (cento e vinte euros),
já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 30-S/2017).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 323/2017: Decisão de não adjudicação no âmbito do
procedimento de ajuste direto n.º 65/2017, por erro na formulação da proposta,
e abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto para formação de contrato de
aquisição de serviços de turismo para visita sénior ao Douro, entre 7 e 9 de abril
de 2017, com um montante máximo de despesa de até € 19.220,00 (dezanove mil
duzentos e vinte euros), ao qual não acresce IVA por estar sujeito ao regime da
margem de lucro das agências de viagens, aprovação das peças do procedimento,
conforme minutas em anexo à proposta, delegando no Presidente da Junta de
Freguesia a sua assinatura, com convite à seguinte entidade: Ecotravel,
Unipessoal, Lda.
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, tendo em conta os princípios de
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racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta
n.º 31-S/2017)

Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 324/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de peças
para reparação de 3 roçadoras Kawasaki do Posto de Limpeza, no valor de €
387,98 (trezentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 477,22 (quatrocentos
e setenta e sete euros e vinte e dois cêntimos). (Proposta n.º 40-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

3.5.

Deliberação n.º 325/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de peças
para reparação de 1 soprador de costas do Posto de Limpeza, no valor de € 39,03
(trinta e nove euros e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 48,01 (quarenta e oito euros e um cêntimo).
(Proposta n.º 41-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

3.6.

Deliberação n.º 326/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de
diversos materiais para o Posto de Limpeza, nomeadamente: luvas, fio e bobinas
para roçadora, óculos e capacetes, no valor de € 530,84 (quinhentos e trinta euros
e oitenta e quatro euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 652,93 (seiscentos e cinquenta e dois euros e noventa e
três cêntimos). (Proposta n.º 42-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

3.7.

Deliberação n.º 327/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de arnês
para a roçadora e 6 pulverizadores (SG 51) para aplicação do vinagre industrial –
Posto de Limpeza, no valor de € 551,85 (quinhentos e cinquenta e um euros e
oitenta e cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 678,78 (seiscentos e setenta e oito euros e setenta e oito
cêntimos). (Proposta n.º 43-LHU/2017).
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Aprovada por unanimidade
3.8.

Deliberação n.º 328/2017: Adjudicação de serviços de limpeza e higiene urbana
a Jorge Manuel Fortes Teodolinda, pelo preço contratual de € 6.750,00 (seis
mil, setecentos e cinquenta euros), acrescido de IVA se devido, nos termos
previstos no respetivo caderno de encargos e decisão de adjudicação para os
meses de abril a dezembro de 2017 e redução do valor da diferença cabimentada
no procedimento aberto pela Deliberação n.º 11/2017, de 4 de janeiro. (Proposta
n.º 44-LHU/2017)

Aprovada por unanimidade

3.9.

Deliberação n.º 329/2017: Adjudicação a Marec – Espaço Casa, SA o
fornecimento de diverso material para decoração/ornamentação do edifício da
UTIL, no valor de € 185,00 (cento e oitenta e cinco euros), já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 10-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade

3.10.

Deliberação n.º 330/2017: Adjudicação a IKEA o fornecimento de diverso
material para decoração/ornamentação do edifício da UTIL, no valor de € 355,00
(trezentos e cinquenta e cinco euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 11-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade

4.

4.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 331/2017: Aprovação da 12.ª alteração ao Orçamento e da 9.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 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 29-T/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.

5.1.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

Deliberação n.º 332/2017: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de conservação,
manutenção e reparação do espaço público na área da freguesia do Lumiar, a
celebrar com ROADWORK, CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA., com o
preço contratual de € 27.000,00 (vinte e sete mil euros), ao qual acresce IVA, à
taxa legal em vigor de 23%, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão
de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e de tal decisão notificar
a adjudicatária.
Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o
adjudicatário. (Proposta n.º 12-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 333/2017: Adjudicação à UTS – Viagens e Serviços, SA. o
aluguer de autocarro de 27 lugares, para itinerário Lumiar-Sines-Lumiar,
transporte para jogo oficial de andebol no dia 18/03/2017, no âmbito de apoio à
Associação de Residentes de Telheiras, , no valor de € 278,30 (duzentos e setenta
e oito euros e trinta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%,
perfazendo o total de € 295,00 (duzentos e noventa e cinco euros). (Proposta n.º
16-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 334/2017: Adjudicação à UTS – Viagens e Serviços, SA. o
aluguer de autocarro de 27 lugares, para itinerário Lumiar-Guifões-Lumiar,
transporte para jogo oficial de basquetebol no dia 18/03/2017, no âmbito de
apoio à Academia Musical 1º de Junho 1893, no valor de € 518,87 (quinhentos e
dezoito euros e oitenta e sete cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 6%, perfazendo o total de € 550,00 (quinhentos e cinquenta euros). (Proposta
n.º 17-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 335/2017: Adjudicação à UTS – Viagens e Serviços, SA. o
aluguer de autocarro de 27 lugares, para itinerário Lumiar-Santarém-Lumiar,
transporte para jogo oficial de futebol 11, ida a 13/04/2017 e volta no dia
15/04/2017, no âmbito de apoio ao Recreativo Águias da Musgueira, no valor de
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€ 358,49 (trezentos e cinquenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 380,00 (trezentos
e oitenta euros). (Proposta n.º 18-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 336/2017: Adjudicação à UTS – Viagens e Serviços, SA. o
aluguer de autocarro de 27 lugares, para itinerário Lumiar-Lourinhã-Lumiar,
transporte para jogo oficial de futebol 11 no dia 14/04/2017, no âmbito de apoio
ao Recreativo Águias da Musgueira, , no valor de € 179,25 (cento e setenta e nove
euros e vinte e cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%,
perfazendo o total de € 190,00 (cento e noventa euros). (Proposta n.º 19D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 337/2017: Adjudicação à Fabrigimno, Lda. reparações
diversas no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar, no valor
de € 507,52 (quinhentos e sete euros e cinquenta e dois cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 624,25 (seiscentos e
vinte e quatro euros e vinte e cinco cêntimos). (Proposta n.º 20-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 338/2017: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio às atividades desportivas, no valor de € 5.000,00 (cinco
mil euros). (Proposta n.º 21-D/2017).

Aprovada por unanimidade
6.

6.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 339/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para realização de
atividades de sensibilização ambiental, para os alunos do 4.º ano do ensino básico
das escolas da freguesia do Lumiar, a celebrar com Mundo Catita, Lda., 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,
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estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 84-E/2017).

Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º 340/2017: Adjudicação à WIB – Tecnologia, Inspeção e
Gestão, Lda. trabalhos de vistoria e certificação de gás em todas as escolas geridas
pela Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 325,20 (trezentos e vinte e cinco
euros e vinte cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 400,00 (quatrocentos euros). (Proposta n.º 85-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 341/2017: Adjudicação à Previncêndio, Lda. trabalhos de
manutenção de equipamentos contra incêndio em todas as escolas geridas pela
Junta de Freguesia do Lumiar, no valor de € 2.014,00 (dois mil e catorze euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 2.477,22
(dois mil, quatrocentos e setenta e sete euros e vinte e dois cêntimos). (Proposta
n.º 86-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, 28 de março de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

