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ATA N.º 41/2017

Aos vinte e seis dias de setembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, respetiva sede, em sessão pública, com a presença do
Presidente, da Secretária, do Tesoureiro e dos vogais Pedro Ângelo, Pedro Grilo e Rogério
Santos. A vogal Eneida Godinho justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.
Informações
O executivo fez o balanço de todos os preparativos para a realização do ato eleitoral do dia
1 de outubro no que respeita à organização espacial, limpeza das escolas, sinalética, modelo
de apoio aos membros das mesas e de apoio aos eleitores no dia da eleição.
Foi igualmente feito o levantamento de todas as questões necessárias ao encerramento do
mandato autárquico em curso e de preparação para a transição para o executivo a eleger na
sequência do referido ato eleitoral.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 961/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato misto de aquisição de bens e serviços para paginação,
tratamento fotográfico e artes finais do n.º 5 do Boletim “@Lumiar, por ajuste
direto, com um montante máximo de despesa € 8.192,30 (oito mil cento e noventa
e dois euros e trinta 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.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Brain Smash Creative, Lda., morada:
Av. dos Bombeiros Voluntários, n.º 8, 1.º C, 1675-107 PONTINHA, NIPC:
510234127, Correio eletrónico: jrc@smash.pt
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. (Proposta n.º 20-Com/2017).

Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 962/2017: Adjudicação a Prodigit, Lda da execução dos
cartazes para as Eleições Autárquicas, no valor de € 285,36 (duzentos e oitenta e
cinco euros e trinta e seis cêntimos), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 92-P/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.

Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 963/2017: Aprovação da atribuição de apoio pecuniário para os
serviços recreativos de produtores teatrais, para desempenho de performance de
rua “Era uma vez no Palacete das Conchas”, a celebrar com Associação Joana
Grupo de Teatro (NIPC 503009636), por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa de € 800,00 (oitocentos euros). (Proposta
n.º 97-S/2017).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
4.1.

Deliberação n.º 964/2017: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de setembro de 2017: (Proposta n.º 85-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
Sporting Clube de Portugal

Ginástica
Xadrez
Judo

Futsal

196,80 €

180,00 €

180,00 €

360,00 €

360,00 €

Futsal

180,00 €

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Voleibol

Ténis de Mesa
Basquetebol

180,00 €

180,00 €

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

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Atletismo

180,00 €

Judo

180,00 €

TOTAL:

4.516,80 €

Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 965/2017: Adjudicação a Continente Hipermercados, SA o
fornecimento de materiais diversos para o início do ano letivo – CAF S. Vicente,
no valor de € 200,00 (duzentos euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 237-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 966/2017: Adjudicação a Toys’ R’ US o fornecimento de jogos
diversos para as salas da CAF de São Vicente, no valor de € 100,00 (cem euros),
já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 238-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 967/2017: Adjudicação a Folias e Melodias, Unipessoal o
fornecimento de coluna portátil para a CAF de São Vicente, no valor de € 255,84
(duzentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), já acrescido de
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 239-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 968/2017: Adjudicação a Wells o fornecimento de material para
equipar a mala de primeiros-socorros da CAF de São Vicente, no valor de € 50,00
(cinquenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 240E/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.5.

Deliberação n.º 969/2017: Adjudicação a Wells o fornecimento de material para
equipar a mala de primeiros-socorros da CAF de Telheiras, no valor de € 50,00
(cinquenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 241E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 970/2017: Adjudicação a Worten o fornecimento de frigorífico,
micro-ondas e cabo de áudio para a CAF de Telheiras, no valor de € 280,00
(duzentos e oitenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 242-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 971/2017: Aprovação da adjudicação de 1 (um) contrato de
aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação de serviço em
funções públicas, na modalidade de avença, com Catarina Dinis Mendonça
(NIF 229596878) para acompanhamento de crianças dos Jardins de Infância da
área da freguesia do Lumiar, para o período entre 1 de outubro e 31 de dezembro
2017, com a despesa máxima de € 2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros), mais
IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a serem pagos em 3 (três) tranches mensais.
(Proposta n.º 243-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 972/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de formação no domínio
da expressão musical, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em
funções pública, que deverá vigorar entre 01 de outubro e 31 de dezembro de
2017, e compreenda quatro horas de formação por semana, a celebrar com Telma
Pereira, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 1.300,00 (mil e trezentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa
legal em vigor, a pagar em duas vezes, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 244-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.9.

Deliberação n.º 973/2017: Aprovação da atribuição de apoio pecuniário à
Academia Musical 1.º de Junho de 1893, para promover o ensino de xadrez aos
utentes da Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades, Lumiar, entre
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outubro e dezembro de 2017, com um montante máximo de despesa de € 150,00
(cento e cinquenta euros), a pagar em tranches mensais de € 50,00 (cinquenta
euros), estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de
ajuste direto. (Proposta n.º 245-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, 26 de setembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

