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ATA N.º 16/2017

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma 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
O executivo realizou o balanço da semana antecedente, no decurso da qual decorreu no
Lumiar a edição de 2017 da LisbonWeek e a comemoração do 751.º aniversário da Freguesia,
com destaque para cerimónia solene do aniversário, realizada na sede da Juna de Freguesia,
e da estreia da Cantata a Santa Brígida, na Igreja de São João Batista, de autoria do
compositor Lino Guerreiro, decorrente de encomenda associada à comemoração do
aniversário da Freguesia e da Paróquia do Lumiar.
O Presidente informou ainda o executivo das reuniões realizadas com a Agrobio, e da
comemoração do Dia do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra.
2.

2.1.

Propostas do Presidente

Deliberação n.º 346/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de vigilância humana para
a Biblioteca Maria Keil, para o período entre 1 de abril e 31 de maio de 2017, a
celebrar com Securitas Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A., por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
3.711,02 (três mi, setecentos e onze euros e dois cêntimos), a que acresce IVA, à
taxa legal em vigor de 23%, a pagar em 2 (duas) prestações mensais de € 1.855,51
(mil, oitocentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos), mais IVA,
à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e
de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 2-MK/2017).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 347/2017: Adjudicação a Savi Catering o fornecimento de
serviço de catering para almoço dos professores da UTIL, no dia 21/04/2017, 40
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pessoas, no valor de € 400,00 (quatrocentos euros), a que acresce IVA à taxa legal
em vigor de 23%, perfazendo o total de € 492,00 (quatrocentos e noventa e dois
euros). (Proposta n.º 12-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 348/2017: Adjudicação de 1 (um) contato de aquisição de
serviços de turismo para Viagem Sénior a S. Miguel, Açores, a celebrar com
Tourangra – Viagens e Turismo, Lda., com o preço contratual de € 33.037,20
(trinta e três mil e trinta e sete euros e vinte cêntimos) ao qual não acresce IVA
devido sujeição ao regime de margem de lucro das agências de viagens, nos termos
propostos no respetivo projeto de decisão e aprovar a minuta do contrato a
celebrar, do mesmo notificando a adjudicatária (Proposta n.º 33-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.

4.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 349/2017: Aprovação da 14.ª alteração ao Orçamento e da 11.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 31-T/2017).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 350/2017: Autorizar a regularização do pagamento à
LISBOAGÁS Comercialização S.A. do pagamento do gás da Escola Dr. Nuno
Cordeiro Ferreira (nº 91), desde a transferência de competências da CML para as
Juntas, de Março de 2014 a Março de 2017, de acordo com mapa em anexo, no
valor de € 10.509,63 (dez mil, quinhentos e nove euros e sessenta e três cêntimos),
já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 32-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

Deliberação n.º 351/2017: Adjudicação à D.K.K – Construção Civil e Obras
Públicas, Lda. a substituição de peças do parque infantil da Rua Adriana de
Vecchi, no valor de € 810,90 (oitocentos e dez euros e noventa cêntimos), a que
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acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 997,41
(novecentos e noventa e sete euros e quarenta e um cêntimos). (Proposta n.º 14EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 352/2017: Adjudicação à TÍLIASCOOP, CRL. a desmatação
e deservagem dos terrenos ajardinados da Escola Secundária do Lumiar, no
âmbito da comemoração do dia do Agrupamento de Escolas Lindley Cintra , no
valor de € 1.077,50 (mil e setenta e sete euros e cinquenta cêntimos), isento de
IVA. (Proposta n.º 15-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 353/2017: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de março de 2017: (Proposta n.º 17-D/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

Ginástica
Xadrez
Judo

Futsal

196,80 €

180,00 €

180,00 €

360,00 €

360,00 €

Futsal

180,00 €

Recreativo Águias da Musgueira

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

Centro Social da Musgueira - Mediateca

Voleibol

180,00 €

Ténis de Mesa

180,00 €

Andebol

360,00 €

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

Atletismo

180,00 €

Judo Clube de Lisboa

Andebol
Judo

180,00 €

Associação de Residentes de Telheiras

Aprovada por unanimidade
5.4.

TOTAL:

180,00 €

5.056,80 €

Deliberação n.º 353/2017: Atribuição de subsídio à Associação de Moradores
do Bairro da Cruz Vermelha para apoio à atividade Futebol 7, 2º semestre de
2016 e 1º semestre de 2017, inscrições, campo e deslocação final à Figueira da
Foz, no valor de € 1.165,00 (mil, cento e sessenta e cinco euros). (Proposta n.º
18-D/2017).

Aprovada por unanimidade
5.5.

Deliberação n.º 354/2017: Adjudicação à Zimex, Importação Exportação,
Sociedade Unipessoal, Lda.. aquisição de 8 (oito) equipamentos completos
com estampagens incluindo o logo da JFL (reforço de material já oferecido) para
a modalidade de Atletismo da Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha, no valor de € 622,80 (seiscentos e vinte e dois euros e oitenta
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de
€ 766,04 (setecentos e sessenta e seis euros e quatro cêntimos). (Proposta n.º 19D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 355/2017: Adjudicação à MOTEX – António Carvalho
Santos, Unip, Lda.. aquisição de 10 (dez) camisolas de cicloturismo com
estampagens e publicidades incluindo o logo da JFL para a modalidade de
cicloturismo da Associação Recreativa e Desportiva Pescadores da Musgueira
Norte, no valor de € 370,80 (trezentos e setenta euros e oitenta cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 456,08
(quatrocentos e cinquenta e seis euros e oito cêntimos). (Proposta n.º 20D/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.7.

Deliberação n.º 356/2017: Adjudicação ao Ricardo & Companhia, Lda.
aquisição de 50 (cinquenta) equipamentos de futebol 11 com respetivas
estampagens incluindo o logo da JFL para a modalidade de futebol 11 do
Recreativo Águias da Musgueira, no valor de € 1000,00 (mil euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.230,00 (mil, duzentos
e trinta euros). (Proposta n.º 21-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 357/2017: Adjudicação à Rhythmfoot, Lda. aquisição de
material desportivo, 15 (quinze) zoom witness, para a modalidade de basquetebol
da Academia Musical 1º de junho de 1893, no valor de € 937,50 (novecentos e
trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 1.153,13 (mil, cento e cinquenta e três euros e
treze cêntimos). (Proposta n.º 22-D/2017).

Aprovada por unanimidade

6.

6.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 358/2017: Adjudicação ao Metropolitano de Lisboa, E.P. a
deslocação a Monsanto, no âmbito das férias da Páscoa para promoção dos
transportes públicos (55 bilhetes de ida e volta) – CAF S. Vicente, no valor de €
187,00 (cento e oitenta e sete euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 87-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 359/2017: Adjudicação a Catarino & Associados – Gestão de
Empreendimentos Turísticos SA a alimentação para a equipa de 7 (sete)
monitores que vai acompanhar as 33 crianças no Camping de Monsanto, no
âmbito dos prémios de mérito do 2º período – CAF S. Vicente, no valor de €
52,50 (cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), já acrescido de IVA à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 88-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.3.

Deliberação n.º 360/2017: Adjudicação à UTS – Viagens e Serviços, SA. o
aluguer de autocarro de várias escolas da freguesia para diferentes atividades:
Escola Padre Rocha e Melo ida ao Teatro Politeama (meio dia) – 19/04 – 40
lugares; 26/04 – 40 lugares; 27/04 – 28 lugares; 28 de abril – 42 lugares;
Escola D. José I dia 2 de Maio (dia todo) – 55 lugares;
Jardim de Infância do Lumiar, viagem de finalistas a Coruche dia 29/05 (dia todo)
– 55 lugares, no valor de € 1.365,00 (mil, trezentos e sessenta e cinco euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 1.446,90 (mil,
quatrocentos e quarenta e seis euros e noventa cêntimos). (Proposta n.º 89E/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, 4 de abril de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

