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ATA N.º 21/2017

Aos dez dias de maio 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 Presidente informou o executivo das reuniões que manteve com a “Fruta Feia”, com os
comerciantes do Mercado do Lumiar, com a EGEAC e com a Carris. Foi também reportado
pelo Presidente o resultado da Sessão Pública do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa e do
Fórum de Residentes da Quinta do Olival. O Executivo fez ainda o balanço das atividades
culturais do fim-de-semana, a saber o encontro de coros na Comunidade Hindu e o Concerto
da Primavera (Missa de Dvorak) na Igreja do Colégio São João de Brito, promovidos pela JFL,
e o encontro de coros da Academia do Lumiar, apoiado pela Freguesia.
2.

2.1

Propostas do Presidente

Deliberação n.º 452/2017: Adjudicação a RV PRO o serviço de aluguer de
equipamentos de som, luz e apoio técnico para o Concerto Coral “Cantar a
Liberdade”, na Comunidade Hindu de Portugal, dia 6 de maio, no valor de €
450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 553,50 (quinhentos e cinquenta e três euros e
cinquenta cêntimos). (Proposta n.º 52-C/2017).

Aprovado por unanimidade
2.2

Deliberação n.º 453/2017: Adjudicação a RV PRO o serviço de aluguer de
equipamentos e apoio técnico para a realização de 3 espetáculos, no âmbito do
Festival de Teatro – Felizmente Há Lumiar, no valor de € 3.050,00 (três mil e
cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 3.751,50 (três mil, setecentos e cinquenta e um euros e cinquenta
cêntimos). (Proposta n.º 53-C/2017).

Aprovado por unanimidade
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2.3

Deliberação n.º 454/2017: Adjudicação a BB608, Lda. a atuação de Rita
Ribeiro na peça Gisberta, dia 23 de abril, no âmbito do Festival de Teatro –
Felizmente Há Lumiar, no valor de € 680,00 (seiscentos e oitenta euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 836,40
(oitocentos e trinta e seis euros e quarenta cêntimos). (Proposta n.º 54-C/2017).

Aprovado por unanimidade
2.4

Deliberação n.º 455/2017: Adjudicação a BELLA – Maria Isabel Abreu
Penarroias a aquisição de 12 (doze) ramos para oferecer no âmbito de 2 (dois)
concertos, dia 6 de maio: Cantar a Liberdade na Comunidade Hindu e Concerto de
Primavera no Colégio S. João de Brito, no valor de € 102,50 (cento e dois euros e
cinquenta cêntimos), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
55-C/2017).

Aprovado por unanimidade
2.5

Deliberação n.º 456/2017: Adjudicação à Comunidade Hindu de Portugal o
serviço de 8 (oito) refeições para os artistas indianos, no âmbito da performance
de dia 3 de maio no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, no valor
de € 80,00 (oitenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 56-C/2017).

Aprovado por unanimidade

2.6

Deliberação n.º 457/2017: Atribuição de subsídio à Universitas, Coop.
Ensino Superior e Investigação Cientifica, CRL para apoio à realização da
festa de finalistas - ISEC, no valor de € 1.168,50 (mil, cento e sessenta e oito
euros e cinquenta cêntimos). (Proposta n.º 57-C/2017).

Aprovado por unanimidade
2.7

Deliberação n.º 458/2017: Atribuição de subsídio a Fadas e Elfos –
Associação Cultural para apoio ao serviço de encenação de Eduardo Gaspar na
peça “Gisberta”, no âmbito do Festival de Teatro – Felizmente Há Lumiar, no
valor de € 720,00 (setecentos e vinte euros). (Proposta n.º 58-C/2017).

138

Aprovado por unanimidade
2.8

Deliberação n.º 459/2017: Atribuição de subsídio à Associação APARM –
Academia Portuguesa de Artes Musicais para apoio à realização de concerto
de encerramento dos 750 anos do Lumiar, dia 1 de abril às 19h30, na Igreja S
João Baptista, no valor de € 5.800,00 (cinco mil e oitocentos euros). (Proposta
n.º 59-C/2017).

Aprovado por unanimidade
2.9

Deliberação n.º 460/2017: Atribuição de subsídio à Associação Viver
Telheiras – Centro de Convergência de Telheiras para apoio à realização do
Festival de Telheiras, no período compreendido entre 10 e 21 de maio, no valor
de € 11.000,00 (onze mil euros). (Proposta n.º 60-C/2017).

Aprovado por unanimidade
2.10

Deliberação n.º 461/2017: Adjudicação à Comunidade Hindu de Portugal
lanche para 100 (cem) pessoas, no âmbito do Concerto Coral Cantar a Liberdade,
realizado a 6 de maio, na Cantina da Comunidade Hindu de Portugal, no valor de
€ 300,00 (trezentos euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 61-C/2017).

Aprovado por unanimidade

2.11

Deliberação n.º 462/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para atuação musical do Projeto Magano no âmbito da
Programação das Comemorações do 751.º Aniversário da Freguesia do Lumiar, a
celebrar com Sofia Alexandra Pires Ramos, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 600,00 (seiscentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto vigor. (Proposta n.º 62C/2017).

Aprovado por unanimidade
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2.12

Deliberação n.º 463/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para produção de vídeo de making off da intervenção de
Arte Urbana realizada na fachada do edifício da Rua do Lumiar, n.º1, com
inspiração em Frida Khalo, da autoria de Vanessa Teodoro, a celebrar com Ana
Inês Ferreira Pinhão, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 1.020,00 (mil e vinte euros), a que acresce IVA,
à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e
de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 63-C/2017).

Aprovado por unanimidade

2.13

Deliberação n.º 464/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para realização de intervenção de Arte Urbana na fachada
do edifício da Rua do Lumiar, com inspiração em Frida Kahlo, a celebrar com
Vanessa Teodoro, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 2500,00 (dois mil e quinhentos euros), mais 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 64-C/2017).

Aprovado por unanimidade

2.14

Deliberação n.º 465/2017: Adjudicação a CARCELUZ o fornecimento de 12
(doze) globos de iluminação para colocar no Lagar de S. Vicente, no valor de €
1.868,40 (mil, oitocentos e sessenta e oito euros e quarenta cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 2.298,13 (dois
mil, duzentos e noventa e oito euros e treze cêntimos). (Proposta n.º 33-P/2017).

Aprovado por unanimidade

2.15

Deliberação n.º 466/2017: Autorização do pagamento, a título de
indemnização, a Maria Isabel da Conceição Catarino Alves, no valor
reclamado de € 92,50 (noventa e dois euros e cinquenta cêntimos), derivada de
responsabilidade civil pelo risco decorrente de atividade especialmente perigosa,
na sequência da projeção de pedras, no decurso da execução de trabalhos de
deservagem da via pública na Rua Frederico Jorge, junto ao largo, pelas 14 horas
e 20 minutos do dia 21 de março de 2017 (Proposta n.º 34-P/2017).

Aprovado por unanimidade
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3.

Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 467/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de 10
(dez) conjuntos de orings de vedação para reparação do pulverizador, 1 (um)
suporte e 1 (um) tudo de injeção completo para o Posto de Limpeza, no valor de
€ 93,90 (noventa e três euros e noventa cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal
em vigor de 23%, perfazendo o total de € 115,50 (cento e quinze euros e cinquenta
cêntimos). (Proposta n.º 51-LHU/2017).

Aprovado por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 468/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento diverso
material para reparação de soprador para o Posto de Limpeza, no valor de €
125,99 (cento e vinte e cinco euros e noventa e nove cêntimos), a que acresce IVA
à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 154,97 (cento e cinquenta e
quatro euros e noventa e sete cêntimos). (Proposta n.º 52-LHU/2017).

Aprovado por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 469/2017: Adjudicação a RV PRO o serviço de aluguer de
equipamento de som, luz, apoio técnico e animação musical, para o Baile de
Cravos, dia 21 de abril, no Lar Militar da Cruz Vermelha, no valor de € 700,00
(setecentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 861,00 (oitocentos e sessenta e um euros). (Proposta n.º 40-S/2017).

Aprovado por unanimidade
3.4.

Deliberação n.º 470/2017: Adjudicação a NINFATUR o serviço de transfer,
dia 19 de maio, Aeroporto/Lumiar (zona de chegadas), no âmbito das Férias
Seniores (Ponta Delgada), no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de € 159,00 (cento e
cinquenta e nove euros). (Proposta n.º 41-S/2017).

Aprovado por unanimidade
3.5.

Deliberação n.º 471/2017: Atribuição de subsídio à UPAJE – União para a
Ação Cultural e Juvenil Educativa para apoio à realização do Campo de Férias
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do CAF – Centro de Artes e Formação e Pelouro do Desenvolvimento Social, a
ter lugar entre 22 a 29 de julho, em Vila Nova do Ceira/Góis (Centro de Férias
da Mata) – 1ª tranche (50%), no valor de € 4.394,00 (quatro mil, trezentos e
noventa e quatro euros). (Proposta n.º 42-S/2017).

Aprovado por unanimidade
3.6.

Deliberação n.º 472/2017: 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 execução funções
de motorista, para acompanhamento de atividades da Programação da Junta de
Freguesia do Lumiar para 2017 e das suas várias componentes, a celebrar com
Dionísio Macedo da Costa, com um montante máximo de despesa € 900,00
(novecentos euros), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 43-S/2017).

Aprovado por unanimidade
3.7.

Deliberação n.º 473/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de costura, revestindo a forma de contrato de
prestação de serviço para produção de toalhas, turbantes e outros materiais a
utilizar no âmbito do BIP/ZIP Praceta d’ Sôdade, a celebrar com Fátima
Varela, com um montante máximo de despesa € 200,00 (novecentos euros),
mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar
e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 44-S/2017).

Aprovado por unanimidade
4. Propostas do Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 474/2017: Adjudicação a Ernesto Alexandre, Lda. o
fornecimento de papel de mãos, para utilização em todos os edifícios/valências
da JFL, no valor de € 654,75 (seiscentos e cinquenta e quatro euros e setenta e
cinco cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 805,34 (oitocentos e cinco euros e trinta e quatro cêntimos). (Proposta
n.º 39-T/2017).

Aprovado por unanimidade
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4.2.

Deliberação n.º 475/2017: Adjudicação a Auto-Sueco o serviço de substituição
das juntas de escape e turbo da viatura 21-PG-82, no valor de € 588,15
(quinhentos e oitenta e oito euros e quinze cêntimos), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 723,42 (setecentos e vinte e três
euros e quarenta e dois cêntimos). (Proposta n.º 40-T/2017).

Aprovado por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 476/2017: Adjudicação à Miniauto diversas intervenções na
viatura Toyota Dyna, matrícula 99-29-UP, no valor de € 783,22 (setecentos e
oitenta e três euros e vinte e dois cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 963,36 (novecentos e sessenta e três euros
e trinta e seis cêntimos). (Proposta n.º 41-T/2017).

Aprovado por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 477/2017: Aprovação da 17.ª alteração ao Orçamento 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 42-T/2017).

Aprovado por unanimidade

5. Propostas do vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 478/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada para marcação de lugares de estacionamento na Estrada
do Desvio, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
12.000,00 (doze mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com
aprovação das peças do procedimento, conforme minutas em anexo, delegando
no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura e 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. (Proposta n.º 18-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 479/2017: Atribuição de subsídio ao Académico Clube de
Ciências para apoio ao desenvolvimento à prática desportiva na modalidade de
futsal, no valor de € 3.000,00 (três mil euros). (Proposta n.º 31-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 480/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893 para apoio aos colaboradores que estiveram presentes nas
atividades no desenvolvimento do Programa Lisboa vai ao Parque, realizado na
Quinta das Conchas, dia 29 de abril, no valor de € 200,00 (duzentos euros).
(Proposta n.º 32-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 481/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893 para apoio ao desenvolvimento à prática desportiva na
modalidade de basquetebol, no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros). (Proposta
n.º 33-D/2017).

Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 482/2017: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de abril de 2017: (Proposta n.º 34-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

Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira

Ginástica
Xadrez
Judo

Futsal

196,80 €

180,00 €

180,00 €

360,00 €

360,00 €

Futsal

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Voleibol

180,00 €
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Sporting Clube de Portugal

Ténis de Mesa

180,00 €

Andebol

360,00 €

Basquetebol

540,00 €

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

TOTAL:

180,00 €

5.056,80 €

6. Propostas do vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 483/2017: Adjudicação a RoadWork a execução de reparações
diversas na sala da CAF do JI de Telheiras, no valor de € 620,00 (seiscentos e
vinte euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total
de € 762,60 (setecentos e sessenta e dois euros e sessenta cêntimos). (Proposta
n.º 117-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 484/2017: Adjudicação a Bricodis – Distribuição de
Bricolage, SA a aquisição de material diverso para a realização de 8 (oito) arcos
e de 1 (um) trono de Santo António da Marcha Infantil de Lisboa, no valor de €
150,00 (cento e cinquenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 118-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 485/2017: Adjudicação à H&M a aquisição de calças e
camisolas ou camisas para todos os marchantes da Marcha Infantil de Lisboa, no
valor de € 225,00 (duzentos e vinte e cinco euros), já acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. (Proposta n.º 119-E/2017).

Aprovada por unanimidade

145

6.4.

Deliberação n.º 486/2017: Adjudicação à SCHINDLER – Ascensores e
Escadas Rolantes, SA a reparação do elevador da escola Básica Padre Rocha e
Melo, no valor de € 2.107,66 (dois mil, cento e sete euros e sessenta e seis
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de
€ 2.592,42 (dois mil, quinhentos e noventa e dois euros e quarenta e dois
cêntimos). (Proposta n.º 120-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, 10 de maio de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

