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ATA N.º 43/2015
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, do Tesoureiro e dos
vogais Eneida Godinho, Pedro Ângelo e Pedro Grilo. A Secretária e o vogal Rogério
Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo da reunião de balanço do projeto Lumiarte e da
planificação de atividades e de acolhimento de estágios para o ano letivo 2015/2016. Foi
ainda discutido o arranque de novo ano da UTIL, com a nova coordenação, tendo o
Presidente dado ainda nota da cerimónia de atribuição de diplomas do Agrupamento de
Escolas Lindley Cintra.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Deliberação n.º 802/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
TíliasCoop, CRL, a limpeza e desmatação das escolas cedidas para o ato
eleitoral, no valor de € 1.648,50, com IVA incluído (Proposta n.º 111-P/2015).

Deliberação n.º 803/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Novas
Vias, Lda, o apoio logístico è eleição para a Assembleia da Republica, dia
04.10.2015, no valor de € 2.361,60, com IVA incluído (Proposta n.º 112P/2015).
Deliberação n.º 804/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Sanijardo, SA, a limpeza das escolas cedidas para o ato eleitoral, no valor de €
2.927,40, com IVA incluído (Proposta n.º 113-P/2015).

Deliberação n.º 805/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Atelier
Gastronómico 2, a aquisição de serviço de almoço em Self-Service, a realizar
em 04 de outubro, para 220 convidados, no âmbito da eleição da Assembleia
da República, no valor de € 2.976,60, com IVA incluído (Proposta n.º 114P/2015).
Deliberação n.º 806/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de
1 (um) procedimento de formação de contrato de aquisição de 666 (seiscentos
e sessenta e seis) exemplares do livro “Coletividades de Lisboa – Freguesia do
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Lumiar”, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de €
6.132,07, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos). Aprovar o convite à entidade: Printer Portuguesa –
Indústria Gráfica, SA. (Proposta n.º 115-P/2015).
3.

Propostas da Secretária, apresentadas pelo Presidente na sua ausência
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Deliberação n.º 807/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Churrasqueira Parque das Conchas, Lda, a aquisição de enchidos
(chouriço, morcela e farinheira) para as comemorações do Dia do Idoso, (noite
de fados), dia 01 de outubro, no valor de € 445,00, com IVA incluído
(Proposta n.º 95-S/2015).

Deliberação n.º 808/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a MIC, a
obtenção dos certificados de inspeção especifica para entregar no IMT, para as
varredoras M3240 e M3260, no valor de € 615,00, com IVA incluído
(Proposta n.º 96-S/2015).
Deliberação n.º 809/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
alojamento turístico para passeio sénior ao Gerês entre 23 e 25 de outubro de
2015.
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de aquisição de serviços de
alojamento turístico para passeio sénior ao Gerês, por ajuste direto de regime
simplificado, a celebrar com a Empresa das Águas do Gerês, S.A., com um
montante máximo de despesa de € 1.971,54 (mil, novecentos e setenta e um
euros e cinquenta e quatro cêntimos), mais IVA, com o período de vigência de
23 a 25 de outubro de 2015 e a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º
97-S/2015).

Deliberação n.º 810/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio
aos Leões de Portugal, para apoio para a bolsa de estudo ao ensino superior,
licenciatura, no valor de € 800,00 (Proposta n.º 98-S/2015).
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4.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Deliberação n.º 811/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a proposta
de qualificação de candidatos constante do relatório final da qualificação do
procedimento. Aprovar o convite à apresentação de propostas. Aprovar o
convite às seguintes entidades:
Ferrovial Serviços, SA; Consórcio Viveiros do Falcão – Empresa de
Agricultura e Jardinagem, S.A. / Valoriza Servicios Mediambientales,
S.A.; Recolte – Serviços e Meio Ambiente, S.A.; Perene, S.A.; Vibeiras,
Sociedade Comercial de Plantas, S.A. (Proposta n.º 113-EPV/2015).
Deliberação n.º 812/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
manutenção e conservação de espaços verdes – Zona B.
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes – Zona
B, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 40.500,00
(quarenta mil e quinhentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos). Aprovar o convite à seguinte entidade: Gecolix –
Gabinete de Estudos e Construções, Lda (Proposta n.º 114-EPV/2015).
Deliberação n.º 813/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer prévio
favorável à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de
manutenção e conservação de espaços verdes – Zona A.
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de manutenção e conservação de espaços verdes – Zona
A, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até € 29.500,00
(vinte e nove mil e quinhentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos). Aprovar o convite à seguinte entidade: Somague –
Engenharia, S.A. (Proposta n.º 115-EPV/2015).

Deliberação n.º 814/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a Musical,
Instrumentos Musicais, Lda, a reparação do leitor CD Duplo Numark
CDN22MKIII, no valor de € 106,47, com IVA incluído (Proposta n.º 75D/2015).
Deliberação n.º 815/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Fabrigimno, a reparação da avaria elétrica no Pavilhão Gimnodesportivo da
Escola Secundária do Lumiar, no valor de € 510,76, com IVA incluído
(Proposta n.º 76-D/2015).
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4.6.

Deliberação n.º 816/2015:Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio à
Associação de Residentes de Telheiras, para apoio à publicidade alusiva à
Junta de Freguesia do Lumiar no equipamento da equipa sénior - Andebol, no
valor de € 500,00 (Proposta n.º 77-D/2015).

4.7.

Deliberação n.º 817/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio,
no montante global de € 540,00, para pagamento aos monitores dos centros de
treino relativo ao mês de julho/2015, às seguintes entidades (Proposta n.º 78D/2015):
- G. R. Desportivo do bairro da Cruz Vermelha – Boxe: € 180,00
- Associação de Basquetebol Sporting C. P. – Basquetebol: € 180,00
- Associação de Moradores da Cruz vermelha – Atletismo: € 180,00

4.8.

Deliberação n.º 818/2015: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio,
no montante global de € 4.156,80, para pagamento aos monitores dos centros
de treino relativo ao mês de setembro/2015, às seguintes entidades (Proposta
n.º 79-D/2015):
- Academia Musical 1º de junho 1893 – Basquetebol: € 540,00
- Academia Musical 1º de junho 1893 – Ginástica: € 196,80
- Academia Musical 1º de junho 1893 – Karaté: € 180,00
- Academia Musical 1º de junho 1893 – Xadrez: € 180,00
- Associação de Residentes do Alto do Lumiar – Rugby: € 180,00
- Associação de Residentes do Alto do Lumiar – Basquetebol: € 180,00
- Centro Social da Musgueira, Mediateca – Futsal: € 180,00
- Centro Social da Musgueira, Mediateca – Voleibol: € 180,00
- Académico Clube de Ciências – Futsal: € 360,00
- G. R. Desportivo do bairro da Cruz Vermelha – Boxe: € 180,00
- Recreativo Águias da Musgueira – Futebol 11: € 540,00
- Sporting Clube de Portugal – Ténis de Mesa: € 180,00
- Associação de Basquetebol Sporting C. P. – Basquetebol: € 540,00
- Associação de Moradores da Cruz vermelha – Atletismo: € 180,00
- Associação de Residentes de Telheiras – Andebol: € 180,00
- Judo Clube de Lisboa – Judo: € 180,00
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5.

Propostas do Vogal Rogério Santos, apresentadas pelo Presidente na sua
ausência
5.1.

Deliberação n.º 819/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Hipermercado Continente, a aquisição de diversos produtos de limpeza,
produtos de higiene, material para atividades lúdicas, jogos, etc., no âmbito das
atividades de início de ano letivo e para o normal funcionamento do CAF de
São Vicente, no valor de € 250,00, com IVA incluído (Proposta n.º 220E/2015).

5.2.

Deliberação n.º 820/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Federação Portuguesa de Xadrez, a aquisição de 10 tabuleiros de xadrez e 1
tabuleiro mural magnético, no âmbito da atividade de xadrez no CAF de São
Vicente, no valor de € 215,00, com IVA incluído (Proposta n.º 221-E/2015).

5.3.

Deliberação n.º 821/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar Brilliant
Mind, Brinquedos educativos, Lda., a aquisição de diversos jogos, no
âmbito das atividades desenvolvidas no CAF de São Vicente, no valor de €
45,00, com IVA incluído (Proposta n.º 222-E/2015).

5.4.

Deliberação n.º 822/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
favorável à celebração de 2 (dois) contratos de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, para o desempenho de funções de
coordenação, acompanhamento, conceção de atividades e orientação técnica
especializada, que assegure a oferta formativa e os projetos educativo da CAF
de São Vicente e 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções
públicas, na modalidade de tarefa, para execução de tarefas específicas de apoio
às crianças da CAF;
Aprovar a abertura de 2 (dois) procedimentos de formação de contrato de
prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de avença, por
ajuste direto, um deles para o período entre 19 de outubro de 2015 e 31 de
agosto de 2016, com um montante máximo de despesa de € 8.335,48 (oito mil,
trezentos e trinta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos), mais IVA, se
devido, e um outro para o período entre 19 de outubro e 31 de dezembro de
2015, com um montante máximo de despesa de € 1.935,48 (mil, novecentos e
trinta e cinco euros e quarenta e oito cêntimos), mais IVA, se devido;
Aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos). Aprovar o convite às seguintes entidades: Milena
Jacinta Kwan Guerreiro e Eugénia Lopes Barreto Almeida.
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Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, para o período entre 19 de outubro
e 31 de dezembro de 2015, a celebrar com Suzette do Carmo Francisco
Alberto, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 1.814,52 (mil, oitocentos e catorze euros e cinquenta e dois
cêntimos), mais IVA, se devido, a pagar em 3 (três) vezes, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 223-E/2015).
Finalmente foi deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta.
E não havendo mais nada a tratar foi pelo Presidente encerrada a reunião.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que por todos vai assinada, e eu
Artur Reis, Tesoureiro da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo, em substituição da
Secretária.

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________

Vogal Eneida Godinho

_________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

_________________________________________

Vogal Pedro Grilo

_________________________________________

