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ATA N.º 4/2016
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas 21 horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da
Secretária, do Tesoureiro e do Vogal Pedro Ângelo. Os vogais Eneida Godinho, Pedro
Grilo e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo sobre a organização pela Associação Recreativa dos
Amigos do Paço do Lumiar das festividades em honra de São Sebastião. O executivo fez
ainda o balanço sobre a organização do ato eleitoral para o Presidente da República,
realizado no dia 24 de janeiro, tendo constado que as medidas adotadas para assegurar o
conforto e segurança do ato eleitoral foram bem-sucedidas, tendo o ato eleitoral decorrido
com total normalidade em todas as escolas da Freguesia.

2.1.

Deliberação n.º 73/2016: Revogação do contrato de prestação de serviços de
limpeza e higiene urbana, celebrado com Carlitos Sam Vicente Necue, nos
termos do artigo 331º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo
ao Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com produção de efeitos a partir
de 1 de fevereiro de 2016 (Proposta n.º 27-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 74/2016: Cabimentação da despesa relativa ao contrato de
prestação de serviços de apoio ao recenseamento eleitoral, celebrado com o
adjudicatário Diogo Alexandre Marques Campos, no valor de 1.625,00,
mais IVA, no orçamento para 2016 e proceder ao seu pagamento (Proposta
n.º 28-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.3.

Deliberação n.º 75/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 1520,00 à
Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha para apoio à
organização da corrida Luzia Dias e para apoiar a inscrição em provas de
atletismo no ano 2016, através de transferência direta de € 1.169,66 para a
GEBALIS, para regularização dos valores devidos pela associação àquela

26

entidade, a título de rendas, e do remanescente à referida Associação
(Proposta n.º 29-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 76/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 800,00 à
Associação Recreativa dos Amigos do Paço do Lumiar para apoio à
realização das Festividades em Honra do Mártir S. Sebastião (Proposta n.º 30P/2016)

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 77/2016: Aprovação da despesa no valor total de € 10.050,00
e proceder ao pagamento de € 50,25, a cada um dos membros das mesas das
secções de voto da Freguesia, nas Eleições Presidenciais do passado dia 24 de
janeiro, nos termos da legislação eleitoral em vigor (Proposta n.º 31-P/2016)

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 78/2016: Abertura de procedimento de aquisição de serviços
de arquitetura para conceção de intervenção no espaço público em zona
inserida no Programa “Uma Praça em cada Bairro” na Freguesia do Lumiar,
para a zona envolvente ao Eixo Norte-Sul (troço norte da Alameda das Linhas
de Torres), no valor de € 30.000,00 (trinta mil euros), mais IVA, a Barra &
Barreiros, Arquitetos Associados, Lda. (Proposta n.º 32-P/2016)

Aprovada por unanimidade
2.7

Deliberação n.º 79/2016: Emissão de parecer favorável à celebração de 1
(um) contrato de aquisição de serviços de seguros de acidentes de trabalho
para o período do mês de fevereiro de 2016, através de mediação.
Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um) contrato de aquisição de
serviços de seguros de acidentes de trabalho para o período do mês de
fevereiro de 2016, através de mediação, a celebrar com FHM Sociedade de
Mediação de Seguros, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 2.570,01 (dois mil, quinhentos e setenta
euros e um cêntimos), isento de IVA, a pagar em 1 (uma) vez, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 33-P/2016)
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Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 80/2016: Aquisição a ADORO (Carla Sílvia Tavares
Guedes Pinto) de serviço de fotocabine, com tema “Casamento em Las Vegas”,
a realizar no Mercado do Lumiar, dia 13/02/2016, entre as 10h e as 13h, no
valor de € 615,00, com IVA incluído (Proposta n.º 8-S/2016)

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 81/2016: Adjudicação a RASO – Viagens e Turismo, SA
aquisição de 50 bilhetes para voo Lisboa/Porto, no âmbito do Batismo de
Voo, iniciativa a realizar-se dia 21 de março de 2016 e inserida na programação
sénior, no valor de € 1.565,50, com IVA incluído (Proposta n.º 9-S/2016).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 82/2016: 2ª alteração ao Orçamento e 2ª alteração ao PPI da
Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro em anexo à presente
proposta e que da mesma fazem parte integrante. (Proposta n.º 9-T/2016).

Aprovada por unanimidade
5.

Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo

5.1.

Deliberação n.º 83/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 1.000,00 aos
Escuteiros do Lumiar – Agrupamento nº 66 para apoio à colaboração na
Prova Luzia Dias (Proposta n.º 5-D/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.

Propostas do Vogal Rogério Santos

6.1.

Deliberação n.º 84/2016: Adjudicação do contrato de aquisição de serviços
de aulas de dança para os utentes da CAF de São Vicente, no período entre 1
de fevereiro e 30 de junho de 2016, a celebrar com Palcoplural Unipessoal,
Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 1.500,00, mais IVA, à taxa legal em vigor, a pagar em 5 (cinco)
vezes, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de
ajuste direto (Proposta n.º 22-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º 85/2016: Adjudicação a Hipermercado Continente a
aquisição de alimentação confecionada e por confecionar para os lanches e
atividades de culinária do CAF (para os meses de janeiro e fevereiro), no valor
de € 350,00, com IVA incluído (Proposta n.º 23-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.3.

6.4.

Deliberação n.º 86/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 3 (três)
contratos de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, destinados ao desempenho de funções de planificação, conceção,
acompanhamento e monitorização das atividades do Centro de Artes e
Formação, a celebrar com Paula Alexandra de Carvalho Alves (AD 1/2016);
Igor Manuel Gonçalves Pereira (AD 2/2016) e João Manuel Duarte Rosa
(AD 3/2016), cada um deles com o preço contratual de € 8.800,00, e com o
prazo de execução previsível de 11 (onze) meses, com inicio a 1 de fevereiro de
2016, ou em data posterior, quando a celebração do contrato só venha a
ocorrer após essa data, e termo a 31 de dezembro 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.
Aprovação da 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 24-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 87/2016: Adjudicação do contrato de aquisição de serviços
de aulas de coro e piano para os utentes da CAF de São Vicente, para um
período de 6 (seis) meses, de janeiro a junho de 2016, a celebrar com a
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Academia de Música de Telheiras, por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa de € 2.100,00, mais IVA, se devido, à
taxa legal em vigor, a pagar em 6 (seis) vezes, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º
25-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.5.

Deliberação n.º 88/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de manutenção dos extintores das
escolas e jardins-de-infância da rede pública, localizados na área da Freguesia
do Lumiar.
Abertura de 1 (um) procedimento de formação de contrato de aquisição de
serviços de manutenção dos extintores das escolas e jardins-de-infância da rede
pública, localizados na área da Freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de até € 2.054,00 (dois mil e cinquenta e quatro
euros), a que acresce IVA, 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: Previncendio, Comércio de
Material Contra Incêndio, Lda
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da 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 e de aprovação da minuta do contrato, atendendo à manifesta
urgência, eficiência e conveniência da prática dos referidos atos. (Proposta n.º
26-E/2016).

Aprovada por unanimidade
6.6.

Deliberação n.º 89/2016: Regulamento de Inscrições e Funcionamento das
aulas de piano da Componente de Apoio à Família de S. Vicente (Proposta n.º
27-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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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 janeiro de 2016

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

