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ATA N.º 42/2017

Aos vinte e nove 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 um breve balanço de todas as questões pendentes e a transferir para a esfera
decisória do próximo mandato autárquico, atento o início do regime de gestão limitada
previsto na Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, que determina as restrições às competências
dos órgãos das autarquias locais entre o momento de realização de eleições e a tomada de
posse dos novos órgãos eleitos.
O Presidente aproveitou a oportunidade da última reunião antes do ato eleitoral e,
provavelmente, salvo ocorrência de necessidade extraordinária, a última do mandato
autárquico 2013-2017 para agradecer a todos os membros do executivo que desempenharam
funções no quadriénio, pela dedicação ao serviço e causa públicos no plano autárquico.
O executivo deliberou ainda saudar todos os trabalhadores e colaboradores da Freguesia do
Lumiar pelo seu brio, profissionalismo e dedicação, em particular no contexto de um
período de transformação da Freguesia marcado pela implementação da reforma
administrativa de Lisboa.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 966/2017: Anulação da proposta do dia 19/09/2017 a Tudo na
Tenda, devido a não ter disponibilidade do material, no total de € 485,85
(quatrocentos e oitenta e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º
147-C/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.2.

Deliberação n.º 967/2017: Adjudicação a AMARNAVE – Serviços
Marítimos, Lda, o aluguer e montagem de tenda para o Fórum Fantástico, no
valor de € 395,00 (trezentos e noventa e cinco euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 485,85 (quatrocentos e oitenta e cinco
euros e oitenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º 148-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 968/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato misto de aquisição de bens móveis e serviços de 300 (trezentos)
exemplares do livro 750 anos da Freguesia do Lumiar (Atas do Colóquio na APH)
e respetivos direitos de autor, a celebrar com - Clássica Artes Gráficas 2,
Unipessoal, Lda., com o preço contratual de € 5.350,00 (cinco mil trezentos e
cinquenta euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 149C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 969/2017: Apoio à Parceria Local de Telheiras, no valor de €
18.500,00 (dezoito mil e quinhentos euros) para instalação e dinamização de
atividades no Lagar da Quinta de São Vicente – futuro pólo da Casa da Cidadania.
(Proposta n.º 150-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 970/2017: Adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços para paginação do n.º 3 do Boletim “@Lumiar”, por ajuste direto, com
um montante máximo de despesa € 1.600,00 (mil e seiscentos euros), mais IVA,
se devido, à taxa legal em vigor a Brain Smash Creative, Lda. (Proposta n.º 21Com/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.6.

Deliberação n.º 971/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato misto de aquisição de bens e serviços para paginação, tratamento
fotográfico e artes finais do n.º 4 do Boletim “@Lumiar” – Edição Especial
LisbonWeek e produção de 30.000 (trinta mil) exemplares, a celebrar com Brain
Smash Creative, Lda., com o preço 8.910,00 (oito mil, novecentos e dez euros),
a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 22-Com/2017).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1. Deliberação n.º 972/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de turismo para o FDS Sénior ao Minho, entre os
dias 27 e 29 de outubro de 2017, no âmbito das Comemorações do Dia Internacional
do Idoso, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 12.000,00
(doze mil euros), não acrescido de IVA, de acordo com o “Regime da margem de lucro
– Agências de viagens”, aprovado pelo Decreto- Lei n.º 221/1985, de 3 de julho, com
aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno
de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, e do convite à seguinte
entidade: Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo, Lda. (NIPC: 504600478) e
delegar no Presidente da Junta 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 98-S/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 973/2017: 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 garantir o fornecimento do bolo para
o Baile dos Cravos, com Andreia Filipa da Costa Café, com um montante máximo
de despesa € 65,00 (sessenta e cinco euros), se devido, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 99S/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.3. Deliberação n.º 974/2017: Atribuição de subsídio ao Centro Social da Musgueira
para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no pavilhão do Centro, mês
de Setembro, no valor de € 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros). (Proposta n.º
100-S/2017).

Aprovada por unanimidade
4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 975/2017: 40.ª alteração ao Orçamento e 28.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 73-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 976/2017 Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de empreitada de beneficiação de passagens para peões (marca M11 do Regulamento
de Sinalização do Trânsito, aprovado em anexo ao Decreto Regulamentar n.º 22A/98, de 1 de outubro), da área da Freguesia do Lumiar, com uma área total de
intervenção até 5.000 m2, que compreenderá a aquisição e colocação de tinta especial,
com aplicação a quente, com F. L. Gaspar S.A. por ajuste direto e com um montante
máximo de despesa de até € 40.000,00 (quarenta mil euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor de 6% (seis por cento), sendo o valor por metro quadrado € 13.42
(treze euros e quarenta e dois cêntimos), mais IVA, à taxa legal em vigor de 6% (seis
por cento). (Proposta n.º 65-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 977/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de empreitada de obras públicas destinado à vedação do terreno frente aos
balneários da Rua do Lumiar, com Roadwork, por ajuste direto e com o preço de €
4.985,25 (quatro mil, novecentos e oitenta e cinco euros e vinte cinco cêntimos) a
que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 66-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 978/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
da Alta de Lisboa e Lumiar – Lote 1, no mês de junho a celebrar com Hidurbe Gestão De Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 3362,53 (três mil, trezentos e sessenta e dois euros
e cinquenta e três cêntimos), 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 67-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.4.

Deliberação n.º 979/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
da Alta de Lisboa e Lumiar – Lote 1, no mês de julho a celebrar com Hidurbe Gestão De Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 3362,53 (três mil, trezentos e sessenta e dois euros
e cinquenta e três cêntimos), 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 68-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.5.

Deliberação n.º 980/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
da Alta de Lisboa e Lumiar – Lote 1, no mês de agosto a celebrar com Hidurbe Gestão De Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 3362,53 (três mil, trezentos e sessenta e dois euros
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e cinquenta e três cêntimos), 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 69-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.6.

Deliberação n.º 981/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
da Alta de Lisboa e Lumiar – Lote 1, no mês de setembro a celebrar com Hidurbe
- Gestão De Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 3362,53 (três mil, trezentos e sessenta e dois euros
e cinquenta e três cêntimos), 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 70-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.7.

Deliberação n.º 982/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
do Alto da Faia – Lote 2, no mês de junho a celebrar com Hidurbe - Gestão De
Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 1353,59 (mil trezentos e cinquenta e três euros e cinquenta e nove
cêntimos), 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 71EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 983/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
do Alto da Faia – Lote 2, no mês de julho a celebrar com Hidurbe - Gestão De
Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 1353,59 (mil trezentos e cinquenta e três euros e cinquenta e nove
cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma

298

subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 72EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.9.

Deliberação n.º 984/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
do Alto da Faia – Lote 2, no mês de agosto a celebrar com Hidurbe - Gestão De
Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 1353,59 (mil trezentos e cinquenta e três euros e cinquenta e nove
cêntimos), 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 73EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.10.

Deliberação n.º 985/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
do Alto da Faia – Lote 2, no mês de setembro a celebrar com Hidurbe - Gestão De
Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 1353,59 (mil trezentos e cinquenta e três euros e cinquenta e nove
cêntimos), 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 74EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.11.

Deliberação n.º 986/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
de Telheiras – Lote 3, no mês de junho a celebrar com Hidurbe - Gestão De
Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 2.498,17 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito euros e dezassete
cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, à taxa legal em vigor, estando
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sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 75-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.12.

Deliberação n.º 987/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
de Telheiras – Lote 3, no mês de julho a celebrar com Hidurbe - Gestão De
Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 2.498,17 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito euros e dezassete
cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 76-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.13.

Deliberação n.º 988/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
de Telheiras – Lote 3, no mês de agosto a celebrar com Hidurbe - Gestão De
Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 2.498,17 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito euros e dezassete
cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 77-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.14.

Deliberação n.º 989/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona
de Telheiras – Lote 3, no mês de setembro a celebrar com Hidurbe - Gestão De
Resíduos, S.A., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 2.498,17 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito euros e dezassete
cêntimos), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, à taxa legal em vigor, estando
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sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 78-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.15.

Deliberação n.º 990/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
de empreitada de obras públicas, de construção de equipamento desportivo na Rua
Pedro Queirós Pereira, por ajuste direto, à empresa Bricantel – Comércio de
Material Elétrico de Bragança, Lda., pelo valor de € 31.800,00 (trinta e um mil e
oitocentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 79EPV/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, 29 de setembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

