257

ATA N.º 37/2017

Aos cinco dias de setembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu a Junta
de Freguesia do Lumiar, respetiva sede, com a presença de todos os seus membros.
1.
Informações
O Presidente deu nota ao executivo da reunião que manteve com o Comandante da
Esquadra de Telheiras (19.ª Esquadra), para articulação da intervenção de ambas as
entidades. Foi também feito o ponto de situação do Festival Mudança de 2017.
O Presidente deu ainda nota das reuniões realizadas com a UIT-Norte e com o Colégio
Manuel Bernardes, a respeito das intervenções previstas para a Estrada do Paço.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 872/2017: Adjudicação a R.V. Pro, Lda o aluguer de
equipamento de som, gravação de áudio para a sessão da Assembleia de Freguesia
a realizar no próximo dia 7 de setembro, no valor de € 420,00 (quatrocentos e
vinte euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
516,60 (quinhentos e dezasseis euros e sessenta cêntimos). (Proposta n.º 82P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 873/2017: Adjudicação a Expobrigada, Lda. o aluguer,
montagem e desmontagem de palco para o Festival Mudança, a ter lugar no dia 9
de setembro, no valor de € 600,00 (seiscentos euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 738,00 (setecentos e trinta e oito euros).
(Proposta n.º 140-C/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 874/2017: Atribuição de subsídio à ARAL - Associação de
Residentes do Alto do Lumiar para apoio ao Festival Mudança, no valor de €
3.000,00 (três mil euros). (Proposta n.º 141-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 875/2017: Adjudicação a Prodigit – Gabinete de Impressão
Digital, Lda. o fornecimento de 3 lonas “O que vai acontecer aqui?” para
identificação das obras, no valor de € 63,00 (sessenta e três euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 77,49 (setenta e sete euros e
quarenta e nove cêntimos). (Proposta n.º 18-Com/2017).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 876/2017: Adjudicação a Worten o fornecimento de frigorífico
para a Biblioteca Maria Keil, no valor de e 219,00 (duzentos e dezanove euros), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 4-MK/2017).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 877/2017: Adjudicação a UTS – Viagens e Serviços, SA o
aluguer de autocarro de 55 lugares, com destino à Nazaré e Marinha Grande, no
dia 7 de outubro (passeios seniores) no valor de € 340,00 (trezentos e quarenta
euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 91-S/2017).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 878/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de mesa e restauração, para
provimento dos almoços dos participantes da Praia Campo Sénior 2017, entre os
dias 4 a 8 de setembro de 2017, por ajuste direto, ao Restaurante “O Quintal”
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em nome de Nelson Pais Pereira e Filhos Lda., sito Av. Manuel Maria Portela, 56,
Setúbal, com um montante máximo de despesa de € 2.375,00 (dois mil e trezentos
e setenta e cinco euros). (Proposta n.º 92-S/2017).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 879/2017: Aprovação da 34.ª alteração ao Orçamento e 23.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimento 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 65-T/2017).

Aprovada por unanimidade
4.2. Deliberação n.º 880/2017: Aprovação da 35.ª alteração ao Orçamento e 24.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimento 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 66-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 881/2017: Aprovação da transferência de verbas, no valor de €
23.375,00 (vinte e três mil trezentos e setenta e cinco euros), acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor, da cabimentação efetuada no procedimento de concurso
público limitado por prévia qualificação n.º 1/EPV/2015, para o procedimento
de ajuste direto n.º 35/2016, o visto prévio do Tribunal de Contas, relativamente
aos contratos resultantes do procedimento de concurso público, e terem sido os
serviços de manutenção e conservação de espaços verdes, durante o mês de maio
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do ano corrente, executados no âmbito da renovação do contrato celebrado na
sequência do procedimento de ajuste direto n.º 35/2016. (Proposta n.º 51EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 882/2017: Adjudicação a Perene a desmatação e deservagem de
espaço público na Quinta dos Alcoutins, no valor de € 2.663,31 (dois mil
seiscentos e sessenta e três euros e trinta e um cêntimos), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 3.275,87 (três mil duzentos e setenta e
cinco euros e oitenta e sete cêntimos). (Proposta n.º 52-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 883/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato misto de empreitada de obras públicas destinado à impermeabilização
dos balneários do Pavilhão "Open Play" no Polidesportivo do Alto da Faia, com
um montante máximo de despesa de € 3.017,60 (três mil e dezassete euros e
sessenta cêntimos), mais IVA, à taxa legal em vigor e aprovação das peças do
procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de encargos e seus
anexos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem
parte integrante, com aprovação do convite à seguinte entidade: Obras
Moderadas - Construções e Remodelações, Lda., (Proposta n.º 53EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 884/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato misto de empreitada de obras públicas destinado à
implantação de uma rede de incêndio e de painéis solares no Pavilhão "Open
Play", localizado no Alto da Faia, com um montante máximo de despesa de €
9.530,00 (nove mil quinhentos e trinta euros) a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor, sendo € 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta euros) referente à
colocação da rede de incêndio e € 6.780,00 (seis mil, setecentos e oitenta euros)
referentes à colocação de painéis solares e aprovação das peças do procedimento
(convite à apresentação de propostas e caderno de encargos e seus anexos),
conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma fazem parte
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integrante, com convite à seguinte entidade: Martim Pereira – Sociedade
Unipessoal, Lda., NIPC – 504843613. (Proposta n.º 54-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 885/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato misto de aquisição de bens móveis e de serviços, para dotar o espaço de
recreio, localizado na Avenida Maria Helena Vieira da Silva, de mobiliário urbano
renovado 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, no valor máximo de € 8.798,00
(oito mil setecentos e noventa e oito euros), com aprovação do convite à seguinte
entidade: Brincatel – Comércio de Material Eléctrico de Bragança, Lda
(Proposta n.º 55-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

6.

Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 886/2017: Adjudicação a Continente Hipermercados, SA o
fornecimento de alimentação para confecionar os lanches e para a atividade de
culinária do Centro de Artes e Formação, no Bairro da Cruz Vermelha, nos meses
setembro e outubro de 2017, no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros).
(Proposta n.º 208-E/2017).

Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º 887/2017: Atribuição de um subsídio no valor máximo de €
2.100,00 (dois mil e cem euros) ao Agrupamento de Escolas Alto do Lumiar,
sendo distribuído pela aquisição de programa informático para gestão do Plano
Anual de Atividades no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para
aquisição de batas para as assistentes operacionais das duas escolas de 1.º ciclo e
jardins-de-infância no valor de € 320,00 (trezentos e vinte euros) e beberete de
receção aos professores do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar no valor
de € 280,00 (duzentos e oitenta euros). (Proposta n.º 209-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.3.

Deliberação n.º 888/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de catering para os
monitores no âmbito de diversos projetos na área da educação, por ajuste direto,
com Grinalda de Letra, Unipessoal, Lda., com um montante máximo de
despesa € 780,00 (setecentos e oitenta euros). (Proposta n.º 210-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 889/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços para a limpeza dos Jardins de
Infância de Telheiras, Alto da Faia e Quinta dos Frades, por ajuste direto, com
um montante máximo de despesa de até € 7.908,90 (sete mil, novecentos e oito
euros e noventa cêntimos), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, 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, com convite à seguinte entidade: Vadeca - Equipamentos de
Limpeza Industrial e Urbana, S.A., NIPC: 503235008
Delegação 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 suspensão e
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 211-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, 5 de setembro de 2017.

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

