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ATA N.º 35/2017

Ao oitavo dia do mês de agosto de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, respetiva sede, com a presença do Presidente, da Secretária,
do Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo e Pedro Grilo.
1.
Informações
O Presidente informou o executivo do andamento dos trabalhos em curso no Mercado do
Lumiar, dando nota dos problemas identificados na adaptação de alguns dos espaços. Foi
também dado nota da reunião realizada com o CLIP, sobre programação de atividades e
projetos.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 822/2017: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
a Maria Cristiana Príncipe Cardoso, no valor reclamado de € 67,16 (sessenta e
sete euros e dezasseis 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
José Cardoso Pires, n.º 35, pelas 14 horas e 35 minutos do dia 5 de junho de 2017.
(Proposta n.º 72-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 823/2017: Emissão de parecer prévio favorável à celebração de
1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, destinados à execução da planificação, conceção, acompanhamento e
direção do Coro da Universidade da Terceira Idade do Lumiar e adjudicação de 1
(um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, a celebrar com Fernando Maria de Carvalho Cardoso, por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.200,00 (mil
e duzentos euros), mais IVA, se devido, de 01 de setembro até 31 de dezembro
de 2017, a pagar em 4 (quatro) prestações mensais de € 300,00 (trezentos euros),
mais IVA, se devido (Proposta n.º 73-P/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 824/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para execução de trabalhos
de requalificação (de tetos, pavimentos, carpintaria e caixilharia) 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 € 93.349,00 (noventa e três, trezentos e quarenta e nove euros), mais
IVA, à taxa legal em vigor, de 6% (seis por cento) e um prazo de execução de até
45 (quarenta e cinco) dias e 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:
Glassteves, Unipessoal Lda. NIPC 513803971
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento, os
erros e omissões do caderno de encargos e decidir sobre a prorrogação do prazo
para a apresentação de propostas, tendo em conta os princípios de racionalização
e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta n.º 74-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 825/2017: 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 € 112.856,00 (cento e doze mil oitocentos e cinquenta e seis euros),
a que acresce IVA a 6% (seis por cento), e um prazo de execução de até 45
(quarenta e cinco) dias e 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 Carpintaria - Santa Rita e Filhos
Lda., NIPC: 505983010
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento, os
erros e omissões do caderno de encargos e decidir sobre a prorrogação do prazo
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para a apresentação de propostas, tendo em conta os princípios de racionalização
e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta n.º 75-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 826/2017: Atribuição de subsídio à Associação de Residentes
do Alto do Lumiar para apoio ao campo de férias da instituição, no valor de €
1.000,00 (mil euros). (Proposta n.º 76-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 827/2017: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de bens móveis, especificamente,
material elétrico e respetiva montagem, a celebrar com Electrobasso Instalações Eléctricas, Unipessoal Lda., com o preço contratual € 14.894,00
(catorze mil, oitocentos e noventa e quatro euros), a que acresce IVA, à taxa legal
em vigor. (Proposta n.º 128-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 828/2017: Adjudicação à RoadWork – Construções e Obras
Públicas, Lda. o serviço de apoio à II Feira Medieval do Lumiar, no valor de €
890,00 (oitocentos e noventa euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor
perfazendo o total de € 1.094,70 (mil e noventa e quatro euros e setenta cêntimos).
(Proposta n.º 129-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 829/2017: Adjudicação à RoadWork – Construções e Obras
Públicas, Lda. o serviço de apoio logístico aos concertos de Quim Barreiros (21
de julho) e Linda Martini (22 de julho), na Quinta das Conchas, no valor de €
1.940,00 (mil, novecentos e quarenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor perfazendo o total de € 2.386,20 (dois mil, trezentos e oitenta e seis euros e
vinte cêntimos). (Proposta n.º 130-C/2017).
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Aprovada por unanimidade
2.9.

Deliberação n.º 830/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de catering, revestindo a
forma de contrato de prestação de serviço na modalidade de tarefa, da II Feira
Medieval do Lumiar, a ter lugar dias 14, 15 e 16 de julho, no Largo de São João
Batista, por ajuste direto, com Terezinha Rosa Araújo (NIF 244602670), com
um montante máximo de despesa € 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta
euros). (Proposta n.º 131-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.10.

Deliberação n.º 831/2017: Adjudicação de contrato de aquisição de serviços de
organização de eventos, para produção e gestão da II Feira Medieval do Lumiar a
CRYSEIA – Animação Turística e Organização de Eventos, Lda., pelo preço de
€ 25.650 (vinte e cinco mil e seiscentos e cinquenta euros), a que acresce IVA, à
taxa legal em vigor de 23% (Proposta n.º 132-C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.11.

Deliberação n.º 832/2017: Adjudicação à Worten a aquisição de micro ondas
DAEWOOKOG-837RS, para a Biblioteca Maria Keil, no valor de € 99,99
(noventa e nove euros e noventa e nove cêntimos), já acrescido de IVA à taxa
legal em vigor. (Proposta n.º 3-MK/2017).

Aprovada por unanimidade

3.

Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 833/2017: Emissão de parecer prévio favorável à celebração de
1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, destinado à formação em ginástica e postura adaptada à 3.ª idade, para os
utentes da UTIL, Universidade da Terceira Idade do Lumiar.
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Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de serviços
de formação em ginástica e postura adaptada à 3.ª idade, para os utentes da UTIL,
revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de avença, por um período de 4 (quatro) meses, a decorrer entre
setembro e dezembro de 2017, a celebrar com Andreia Cristina Vaz Ribeiro,
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa
de € 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta euros), mais IVA, se devido, à taxa legal
em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta
n.º 17-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 834/2017: Pagamento da anuidade da adesão da UTIL à RUTIS
– Rede das Universidades Seniores (Proposta n.º 18-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 835/2017: Aprovação da 30.ª e 31.ª alteração ao Orçamento e
21.ª alteração ao PPI 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 63-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 836/2017: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de implementação de
parque infantil de inclusão, na Praça Rainha Santa, na freguesia do Lumiar, a
celebrar com BRINCATEL – COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE
BRAGANÇA, LDA., com o preço contratual de € 31.141,67 (trinta e um mil, cento
e quarenta e um euros e sessenta e sete cêntimos), ao qual acresce IVA, à taxa
legal em vigor, de 6%, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
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adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e notificar o adjudicatário
para a apresentação dos documentos de habilitação.
Aprovação da minuta dos contratos a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o
adjudicatário. (Proposta n.º 45-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 837/2017: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato empreitada de obras públicas de implementação de
parques caninos na Rua Prof. Francisco Gentil e Rua Prof. Armindo Rodrigues,
na freguesia do Lumiar, a celebrar com BRINCATEL – COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO DE BRAGANÇA, LDA., com o preço contratual de de € 29.804,67 (vinte
e nove mil, oitocentos e quatro euros e sessenta e sete cêntimos), ao qual acresce
IVA, à taxa legal em vigor, de 6%, nos termos propostos no respetivo projeto de
decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e notificar o
adjudicatário para a apresentação dos documentos de habilitação.
Aprovação da minuta dos contratos a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o
adjudicatário. (Proposta n.º 46-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 838/2017: Suspensão do prazo para apresentação de propostas
no procedimento de contratação pública relativo à implantação de campo de
malha aberto no dia 25 de julho (Proposta n.º 47-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.4.

Deliberação n.º 839/2017: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de julho de 2017: (Proposta n.º 73-D/2017).
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G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha

Boxe e Kickboxing

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Atletismo

Sporting Clube de Portugal

Aprovada por unanimidade
5.5.

Basquetebol

TOTAL:

360,00 €

180,00 €

180,00 €

720,00 €

Deliberação n.º 840/2017: Adjudicação a Tutitaças – Taças e Troféus, Lda.
o fornecimento de 20 troféus de pesca desportiva, no âmbito do Torneio de Pesca
Desportiva da Associação Recreativa Pescadores da Musgueira Norte, no valor de
€ 153,55 (cento e cinquenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 196,25 (cento e noventa
e seis euros e vinte e cinco cêntimos). (Proposta n.º 74-D/2017).

Aprovada por unanimidade
5.6.

Deliberação n.º 841/2017: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira no valor de € 700,00 (setecentos euros) para apoio a reparações no
ginásio de boxe (Proposta n.º 75-D/2017).

Aprovada por unanimidade

6.

Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 842/2017: Adjudicação a Associação Azimute Radical o
fornecimento de 60 bilhetes para entrada na piscina 3G - CAF S. Vicente, no valor
de € 120,00 (cento e vinte euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 199-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.2.

Deliberação n.º 843/2017: Abertura de procedimento de formação de contrato
de aquisição de serviços para atividades da programação de Verão 2017, por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa de até € 28.000 (vinte e oito mil
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com aprovação das peças do
procedimento e envio de convite à seguinte entidade: UTS – Viagens e Serviços,
S.A. (NIPC: 504 133 799) e delegação no Presidente da Junta da competência
para resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar retificações das peças do
procedimento, os erros e omissões do caderno e decidir sobre suspensão ou
prorrogação do prazo para apresentação de propostas. Proposta n.º 200E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 844/2017: Abertura de procedimento de formação de contrato
de empreitada de obras públicas para melhoria das condições das escolas: Básica
Padre Rocha e Melo, São Vicente, Quinta dos Frades, Telheiras, e Nuno Cordeiro
Ferreira, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
14.364,40 (quatorze mil trezentos e sessenta e quatro euros e quarenta cêntimos),
a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com aprovação das peças do
procedimento e envio de convite à seguinte entidade: Perfeito Perímetro –
Construções, Lda. (NIPC: 513 112 170) e delegação no Presidente da Junta da
competência para resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar retificações das
peças do procedimento, os erros e omissões do caderno e decidir sobre suspensão
ou prorrogação do prazo para apresentação de propostas. Proposta n.º 201E/2017).

Aprovada por unanimidade

Freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa, 8 de agosto de 2017

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

