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ATA N.º 53/2015
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença de todos os seus membros
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O executivo fez o balanço das atividades da programação de Natal já realizadas e ainda em
curso. Foi igualmente feito o balanço do primeiro mês de presença na nova sede e
identificadas necessidades adicionais para a conclusão da instalação.

2.1

2.2

2.3

Deliberação n.º 949/2015: Deliberado por unanimidade autorizar o
pagamento, a título de indemnização, a JJ – Santo António, Lda, no valor
reclamado de €386,10, derivada de responsabilidade pelo risco, na sequência
da projeção de pedra, em resultado da atividade de deservagem da via
pública promovida com recurso a roçadora mecânica, realizada no dia 10 de
julho de 2015, no Interface do Campo Grande, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa (Proposta n.º 137-P/2015).
Deliberação n.º 950/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão
de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de prestação de
serviços em funções públicas, na modalidade de avença, destinado à
assessoria técnica na gestão de equipamentos e serviços educativos, a
celebrar com Ana Cristina Morais Trindade Barroca Delgado com o
preço contratual de € 26.400,00, pelo período de vigência de 1 de janeiro de
2016 a 31 de outubro de 2017, nos termos propostos no referido projeto de
decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante;
Aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar a
adjudicatária (Proposta n.º 138-P/2015).

Deliberação n.º 951/2015: Deliberado por unanimidade instaurar
procedimento disciplinar ao trabalhador Nuno Filipe Nunes Duarte, com
vínculo de emprego publico por tempo indeterminado e integrado na
carreira e categoria de Assistente Operacional, do mapa de pessoal da Junta
de Freguesia do Lumiar;
Nomear o trabalhador Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Técnico Superior
(Direito) para instrutor do procedimento disciplinar mencionado no ponto
anterior. (Proposta n.º 139-P/2015).
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2.4

2.5

2.6

Deliberação n.º 952/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão
de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de prestação de
serviços em funções públicas, na modalidade de avença, destinado à
conceção e programação das atividades das comemorações dos 750 anos da
Freguesia do Lumiar e de planeamento em fundos de financiamento de
projetos culturais com a Ana Maria Fernandes Leite, com o preço
contratual de € 30.800,00, pelo período de vigência de 1 de janeiro de 2016
a 31 de outubro de 2017, nos termos propostos no referido projeto de
decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante;
Aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar a
adjudicatária (Proposta n.º 140-P/2015).

Deliberação n.º 953/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão
de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de prestação de
serviços em funções públicas, na modalidade de avença, destinado à
conceção e desenvolvimento de processos de gestão do espaço público, de
equipamentos e infraestruturas, a celebrar com Nuno Henrique de Sousa
Rosa Tamm Gomes, com o preço contratual de € 26.400,00, pelo período
de vigência de 1 de janeiro de 2016 a 31 de outubro de 2017, nos termos
propostos no referido projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante;
Aprovar a minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar a
adjudicatária (Proposta n.º 141-P/2015).

Deliberação n.º 954/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão
de adjudicação, tendente à celebração de 15 (quinze) contratos de prestação
de serviços em funções públicas, na modalidade de tarefa, destinados ao
desempenho de tarefas de apoio às crianças dos jardins de infância das
escolas da rede pública da Freguesia do Lumiar e da Componente de Apoio
à Família de São Vicente, a celebrar com (1) Ana Cristina Faustino dos
Santos Rodrigues Castelo; (2) Ana Isabel Amaro de Brito da Fonseca Félix;
(3) Ana Isabel Fonseca Martins; (4) Bruna Paulino da Silva; (5) Cecília do
Rosário Rodrigues de Oliveira Coito Tavares; (6) Fernanda Sofia da Silva
Fonseca Santos; (7) Liliana Soraia Mesquita Santos Silva; (8) Maria de
Fátima de Sousa Simões Pinto de Souto; (9) Maria do Carmo Pinto Correia
Fernandes; (10) Maria do Céu Pereira Moreira Cresol Lopes; (11) Maria
Manuela Pinto Aveleira; (12) Rosa Jacinta Sande Travanca Benedito; (13)
Sílvia Cochicho Ribeiro; (14) Vânia Patrícia Rodrigues da Silva; (15) Suzette
do Carmo Francisco Alberto, cada um deles com o preço contratual de €
6.000,00, e com o prazo de execução previsível de 8 (oito) meses, com
inicio a 1 de janeiro de 2016, ou em data posterior, quando a celebração do

247

2.7

2.8

contrato só venha a ocorrer após essa data, e termo a 31 de agosto de 2016,
nos termos propostos nos respetivos projetos de decisão de adjudicação,
que desta deliberação são parte integrante, e notificar os adjudicatários para
a apresentação dos documentos de habilitação, nos casos em que tal se
imponha;
Aprovar a minuta dos contratos a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar os
adjudicatários (Proposta n.º 142-P/2015).

Deliberação n.º 955/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura
de 1 (um) procedimento de formação de contrato de fornecimento e
instalação de elevador no edifício do nº 19 da Estrada da Torre, por ajuste
direto, com um máximo de despesa de até € 47.915,00, a que acresce IVA, à
taxa legal em vigor;
Aprovar as 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;
Aprovar o convite à seguinte entidade:
a) ASCENSORES ENOR
Delegar no presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, a decisão sobre a aceitação dos erros e omissões do caderno
de encargos, bem como a decisão de adjudicação e de aprovação da minuta
do contrato, atendendo à manifesta urgência, eficiência e conveniência da
prática dos referidos atos;
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação ao Presidente da Junta de Freguesia, caso
haja lugar à apresentação da mesma (Proposta n.º 143-P/2015).
Deliberação n.º 956/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
prévio favorável de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de elaboração
de estudo de conceito para a Galeria do Lumiar;
Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de
aquisição de serviços de elaboração de estudo de conceito para a Galeria do
Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
4.450,00, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor;
Aprovar as peças do procedimento (Convite à apresentação e caderno de
encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da mesma
fazem parte integrante;
Aprovar o convite à seguinte entidade:
a) Rehabita – Remodelação e Beneficiação de Espaços
Interiores, Lda.
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
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2.9

3

procedimento, a decisão sobre a aceitação dos erros e omissões do caderno
de encargos, bem como a decisão de adjudicação e de aprovação da minuta
do contrato, atendendo à manifesta urgência, eficiência e conveniência da
prática dos referidos atos e ao princípio de eficiência e eficácia que deve
presidir à atividade autárquica.
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação ao Presidente da Junta de Freguesia, caso
haja lugar à apresentação da mesma (Proposta n.º 144-P/2015).
Deliberação n.º 957/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
FPCUB – Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de
Bicicleta, o apoio nas atividades de bicicleta para a escola, curso de
condução de bicicleta em meio urbano e prémio nacional da mobilidade em
bicicleta no âmbito da semana europeia da mobilidade da FPCUB, no valor
de € 950,00, com IVA incluído (Proposta n.º 145-P/2015).

Proposta apresentada pela Secretária
3.1

Deliberação n.º 958/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a
atribuição de subsídio no valor de € 11.000,00, de acordo com as valências e
número de utentes, no âmbito das atividades desenvolvidas pelas
Instituições Sociais da Freguesia, às seguintes entidades (Proposta n.º 117S/2015):
- APCL – Associação de Paralisia cerebral: € 1.000,00
- Associação Deficientes das Forças Armadas: € 1.000,00
- APECDA – Associação de Pais Educação Crianças Deficientes Auditivas:
€ 1.000,00
- Associação Espaço Mundo: € 500,00
- CAJIL – Centro de Apoio a Jovens e Idosos Lumiar: € 500,00
- Carmoteca: € 500,00
- Centro Social da Musgueira: € 1.000,00
- Inválidos do Comércio: € 1.000,00
- Lar Militar da Cruz vermelha: € 1.000,00
- Leões de Portugal: € 500,00
- REFOOD Lumiar: € 500,00
- REFOOD Telheiras: € 500,00
- Crescer na Maior: € 1.000,00
- Ares do Pinhal: € 1.000,00
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4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1

4.2
4.3
4.4

5.

Deliberação n.º 959/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a decisão
de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços de manutenção e assistência técnica para o veículo pesado de
passageiros – VOLVO 21-PG-82, a celebrar com AUTO SUECO, LDA.,
com o preço contratual de € 4.932,00, pelo período de vigência de 1 de
janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018, nos termos propostos no
referido projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte
integrante; (Proposta n.º 146-T/2015).

Deliberação n.º 960/2015: Aprovada por unanimidade a proposta da 22ª
alteração ao Orçamento da Freguesia do Lumiar para 2015 (Proposta n.º
147-T/2015).

Deliberação n.º 961/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Strobosom, a reparação da varredora Marca Kubota, Matrícula M3240, no
valor de € 951,36, com IVA incluído (Proposta n.º 148-T/2015).
Deliberação n.º 962/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a
alienação por abate bens móveis do património da Freguesia do Lumiar, tais
como: Cadeiras, Computadores, Monitores, Fotocopiadora, Cadeira
Rodada, Mesa, Armário e Rádio (Proposta n.º 149-T/2015).

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1

Deliberação n.º 963/2015: 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 €
27.000,00, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor;
Aprovar as 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;
Aprovar o convite à seguinte entidade:
a) GECOLIX – Gabinete de Estudos e Construções, Lda.
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, a decisão sobre a aceitação dos erros e omissões do caderno
de encargos, bem como a decisão de adjudicação e de aprovação da minuta
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5.2

5.3

5.4

4.5

do contrato, atendendo à manifesta urgência, eficiência e conveniência da
prática dos referidos atos;
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação ao Presidente da Junta de Freguesia, caso
haja lugar à apresentação da mesma (Proposta n.º 125-EPV/2015).
Deliberação n.º 964/2015: 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 €
24.000,00, a que acresce IVA, à taxa legal em vigor;
Aprovar as 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;
Aprovar o convite à seguinte entidade:
a) HIDURBE – Gestão de Resíduos, S.A.
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento, a decisão sobre a aceitação dos erros e omissões do caderno
de encargos, bem como a decisão de adjudicação e de aprovação da minuta
do contrato, atendendo à manifesta urgência, eficiência e conveniência da
prática dos referidos atos;
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação ao Presidente da Junta de Freguesia, caso
haja lugar à apresentação da mesma (Proposta n.º 126-EPV/2015).
Deliberação n.º 965/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a
atribuição de subsídio no valor de € 3.200,00 ao Centro Social da
Musgueira, para apoio aos treinos do Académico de Ciências no Pavilhão
do Centro Social da Musgueira (mês de setembro: € 1.050,00; mês de
outubro: € 1.100,00; mês de novembro: € 1.050,00) (Proposta n.º 95D/2015).
Deliberação n.º 966/2015: Deliberado por unanimidade aprovar a
atribuição de subsídio no valor de € 1.000,00 ao Recreativo Águias da
Musgueira, para apoio às atividades inseridas na quadra natalícia (Proposta
n.º 96-D/2015).
Deliberação n.º 967/2015: Deliberado por unanimidade adjudicar a
Rhythmfoot, a aquisição de botas de basquetebol para a Academia Musical
1º de junho 1893, no valor de € 1.476,00, com IVA incluído (Proposta n.º
97-D/2015).
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6.

Propostas apresentadas pelo Vogal Rogério Santos
6.1

6.2

Deliberação n.º 968/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
prévio favorável à celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviços
em funções públicas, na modalidade de avença, destinado à execução dos
trabalhos de direção artística da Orquestra de Bombos do Centro de Artes e
Formação no mês de dezembro;
Aprovar a decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, a celebrar com Joaquim Pinto
Gonçalves, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 533,34, mais IVA, se devido, até 31 de dezembro,
a pagar em 2 (duas) vezes 2 (duas) prestações mensais de € 266,67, estando
sobra a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto;
Revogar, por mútuo acordo, o contrato celerado na sequência da
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar, de 20 de outubro de 2015,
desde que o cocontratante manifeste expressamente a sua concordância,
procedendo à descabimentação da verba necessária para aquele contrato
(Proposta n.º 273-E/2015).
Deliberação n.º 969/2015: Deliberado por unanimidade emitir parecer
prévio 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 educativos de cada uma das CAF´s;
Aprovar a abertura de 2 (dois) procedimentos de formação de contrato de
prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de avença, pro
ajuste direto, para o período entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2016, com
um montante máximo de despesa de € 6.400,00, mais IVA, se devido,
relativamente a cada um dos contratos a celebrar;
Aprovar as 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;
Aprovar o convite às seguintes entidades:
a) Eugénia Lopes Barreto Almeida
b) Soraia Alexandra Baptista Ascenso da Cunha
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, bem como, a
competência para adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia
processual que tal delegação imprimirá ao procedimento;
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Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação ao presidente da Junta de Freguesia, caso
haja lugar à apresentação da mesma (Proposta n.º 274-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
Patrocínia César, Secretária da Junta de Freguesia do Lumiar, a subscrevo.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

Tesoureiro Artur Reis

_________________________________________

Vogal Eneida Godinho

_________________________________________

Vogal Pedro Ângelo

_________________________________________

Vogal Pedro Grilo

_________________________________________

Vogal Rogério Santos

_________________________________________

