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ATA N.º 8/2016
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 dos vogais Pedro Ângelo e Rogério Santos. Os vogais Pedro
Grilo e Eneida Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente e o executivo fizeram o balanço da inauguração do Centro de Acolhimento
Temporário de Refugiados, na Quinta das Camélias, bem como da segunda edição do
Clube de Leitura do Lumiar. O Presidente deu ainda nota ao executivo das reuniões que
manteve na semana anterior com diversas entidades da Freguesia:




2.

Conselho de Administração da EMEL;
Casa do Minho
Agrupamento de Escuteiros de Telheiras e Associação de Paralisia Cerebral de
Lisboa

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.

Deliberação n.º 143/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de sistema de gestão de filas para os
serviços de atendimento da Junta de Freguesia do Lumiar, a celebrar com
Tensator, S.A., com o preço contratual de € 4.676,30, ao qual acresce IVA, à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o valor total de € 5.751,85, e com o
prazo de execução de até 60 dias, nos termos propostos no respetivo projeto
de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante e notificar a
adjudicatária para a apresentação dos documentos de habilitação, nos termos
da alínea a) do número 2 do artigo 77.º do CCP (Proposta n.º 43-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 144/2016: Revogação da decisão de contratar aprovada por
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (abertura de procedimento para
formação de contrato de aquisição de serviços de elaboração de estudo de
conceito para a Galeria do Lumiar), de 22 de dezembro de 2015, e
procedimento das diligências necessárias para descabimentar a despesa
(Proposta n.º 44-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Deliberação n.º 145/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 3.000,00 ao
Coro de Santo Inácio para apoio aos custos resultantes da colaboração na
temporada de concertos de órgão e música coral no 2.º semestre de 2015, pela
colaboração na Programação de Natal da JFL, nomeadamente pela atuação e
organização do Concerto de Natal no Colégio São João de Brito, e para
afinação do órgão de tubos (Proposta n.º 45-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 146/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 2.500,00 à
Associação de Residentes de Telheiras para a apoio ao projeto do seu
grupo de Teatro – Teatroàparte, com a peça Passarox (Proposta n.º 46P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 147/2016: Revogação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de bens à Mix Ptrice – Sorte
Flexível, Lda., com o preço contratual de 50,00, por ajuste direto de regime
simplificado, que foi aprovada por deliberação desta Junta de Freguesia em 12
de janeiro de 2016. Descabimentação da despesa aprovada pela deliberação
que ora se revoga (Proposta n.º 47-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 148/2016: Declaração da nulidade das decisões de
adjudicação, tendente à celebração de 2 (dois) contratos de aquisição de bens e
serviços à Roadwork – Construções e Obras Públicas, Lda., com o preço
contratual de € 3.549,90, por ajuste direto de regime simplificado, que foram
aprovadas por deliberação desta Junta de Freguesia em 19 de janeiro de 2016.
Descabimentação da despesa aprovada pelas deliberações de que a nulidade
ora se conhece (Proposta n.º 48-P/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 149/2016: Adjudicação à Faculdade de Direito da
Universidade Nova de Lisboa de curso breve em Direito dos Refugiados e da
Proteção destinado aos Técnicos Patrícia Martins e João Albuquerque, a ter
lugar de 7 a 11 de março, nas instalações da Faculdade, no valor de € 162,60, a
que acresce o IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de €
200,00 (Proposta n.º 49-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.8.

Deliberação n.º 150/2016: Adjudicação a Público, S.A. da renovação da
assinatura do Jornal Público, pelo período de 1 ano, em papel, para entrega na
Universidade da Terceira Idade do Lumiar, no valor de € 185,37, a que acresce
o IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo um total de € 228,00
(Proposta n.º 50-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.9.

Deliberação n.º 151/2016: Adjudicação a Control Invest da renovação da
assinatura do Jornal Diário de Notícias, pelo período de 1 ano, em papel, para
entrega na Universidade da Terceira Idade do Lumiar, no valor de € 216,26, a
que acresce o IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo um total de €
266,00 (Proposta n.º 51-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.10.

Deliberação n.º 152/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na
modalidade de tarefa, para o desempenho das funções de maestro do Coro
Lumen Artis, para preparação de atuações deste coro em atividades constantes
da Programação Cultural da Freguesia.
Aprovação da decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de tarefa, a celebrar com Joaquim Manuel
Elias de Oliveira, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 750,00, mais IVA se devido, a pagar em 1 vez,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 52P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.11.

Deliberação n.º 153/2016: Atribuição de subsídios às seguintes entidades, no
âmbito da Programação de Natal da Junta – Concertos de Natal (Proposta 53P/2016):
 Grupo Coral do Clube Portugal Telecom - € 750,00;
 Coro de Pais dos Colégios Mira Rio e Planalto - € 500,00, valor que deverá
ser transferido para a Cooperativa “Fomento – Coop. E Centro de
Ensino, CRL”, na dependência da qual o Coro funciona;
 Grupo Coral da Academia Musical 1.º de Junho de 1893 - € 500,00;
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2.12.

Chorus CSD – Coro do Colégio de Santa Doroteia - € 500,00;
Coro da Associação de Residentes de Telheiras - € 500,00.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 154/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de seguro de acidentes
de trabalho, a celebrar com FHM Sociedade de Mediação de Seguros,
Lda., com o preço contratual de € 25.700,10, isento de IVA, e com o prazo de
execução previsível de 10 (dez) meses, da data de celebração do contrato até 31
de dezembro de 2016, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão
de adjudicação, que desta deliberação são parte integrante, e notificar o
adjudicatário para a apresentação dos documentos de habilitação.
Aprovação a minuta dos contratos a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o
adjudicatário (Proposta 54-P/2016).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 155/2016: Adjudicação a UTS – Viagens e Serviços, S.A. o
aluguer de autocarro de 55 lugares para deslocação de grupo sénior a
Reguengos de Monzaraz, no dia 27/02/2016, no âmbito da programação
sénior anual, no valo de € 292,68, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 360,00 (Proposta n.º 17-S/2016).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 156/2016: Adjudicação a Transportes Sousa Cotrim, Lda.
o transporte mensal, durante 11 meses, do Banco Alimentar Contra a Fome,
no valor total de € 1.650,00, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 2.029,50, e do transporte de cabazes de produtos do
Banco de Bens Doados, 2 meses, no valor de € 250,00, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 307,50 (Proposta n.º 18S/2016).

Aprovada por unanimidade
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4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 157/2016: Aprovação da 5.ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 e da 4.ª alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos, de acordo com os quadros anexo à proposta e que da mesma
fazem parte integrante (Proposta n.º 17-T/2016).

Aprovada por unanimidade
4.2.

Deliberação n.º 158/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento
de formação de aquisição de bens e serviços de combustíveis rodoviários para
abastecimento de viaturas da Junta de Freguesia do Lumiar em posto público,
por ajuste direto, através de acordo-quadro do SNCP (AQ-CR 2012), para o
período a partir da data da celebração do contrato e 31 de dezembro de 2016,
com um montante máximo de despesa de € 45.000,00 (quarenta e cinco mil
euros), mais IVA, se devido, perfazendo um total de € 55.350,00;
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, delegando no Presidente da Junta de
Freguesia a sua assinatura.
Aprovar o convite às seguintes entidades:
 Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.;
 BP Portugal, S.A.;
 Repsol Portuguesa, S.A.
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da 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.
Designação, para o júri do procedimento:
 Presidente: Artur David Cunha Reis, Tesoureiro da Junta de Freguesia do
Lumiar;
 Vogais efetivos: Tiago Jorge Carvalho Gonçalves, Assessor Jurídico da
Junta de Freguesia do Lumiar, e Paulo César Lopes Ribeiro, Coordenador
Técnico da Junta de Freguesia do Lumiar;
 Vogais suplentes: Catarina Alexandra Marques Lourenço, Assessora
Jurídica da Junta de Freguesia do Lumiar, e Cláudia Patrícia Oliveira
Ferreira, Técnica Superior da Junta de Freguesia do Lumiar
(Administração Pública) (Proposta n.º 18-T/2016).

Aprovada por unanimidade
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5. Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 159/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 250,00 ao
ACCL – Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa para apoio
à 39.ª Corrida da Liberdade (corrida e caminhada), a realizar no dia 25 de abril
(Proposta n.º 11-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 160/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 1.000,00 à
Academia Musical 1.º de Junho de 1893 para apoio à deslocação da equipa
de Basquetebol à Ilha Terceira (Açores), no âmbito do Campeonato da ProLiga
(Proposta n.º 12-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.3.

5.4.

5.5.

Deliberação n.º 161/2016: Atribuição de subsídio no valor de € 1.350,00 ao
Académico Clube de Ciências para apoio ao funcionamento do
Polidesportivo do Alto da Faia, referente aos meses de janeiro a março de 2016
(€ 450,00, por mês) (Proposta n.º 13-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 162/2016: Adjudicação a Jesus Events, Lda. a divulgação,
preparação e organização da 8.ª Corrida Luzia Dias, no valor de € 4.950,00, a
que acresce IVA à taxa lega em vigor, perfazendo o total de € 6.088,50
(Proposta n.º 14-D/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 163/2016: Adjudicação a RoadWork o fornecimento e
colocação de passa-mãos duplo nas escadas de acesso à Rua Fernando Namora
(pela Ruben da Cunha), no valor de € 850,00, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.045,50 (Proposta n.º 10-EPV /2016).

Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 164/2016: Adjudicação a RoadWork a deslocação de placa
toponímica existente na Rua Prof. Dias Amado (mudança da empena do n.º
124 para a fachada lateral do n.º 262), no valor de € 125,00, a que acresce IVA
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à taxa legal de 23%, perfazendo o total de € 153,75 (Proposta n.º 11EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 165/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de manutenção e conservação de
espaços verdes – Zona A.
Aprovação da 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 € 23.700,00
(vinte e três mil e setecentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor,
para os meses de março e abril de 2016.
Aprovação 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.
Aprovação do convite à seguinte entidade: HIDURBE – Gestão de Resíduos,
S.A., NIPC 500361193
Delegação 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, tendo em conta
os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica.
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação a esta Junta, caso haja lugar à apresentação
da mesma (Proposta n.º 12-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 166/2016: Emitir parecer prévio favorável à celebração de 1
(um) contrato de aquisição de serviços de manutenção e conservação de
espaços verdes – Zona B.
Aprovação da 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 € 23.200,00
(vinte e três mil e duzentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor,
para os meses de março e abril de 2016.
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 o convite à seguinte entidade: GECOLIX – Gabinete de Estudos e
Construções, Lda., NIPC 500074372, Delegação no Presidente da Junta de
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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, tendo em conta os princípios de racionalização e eficiência que
devem presidir à atividade autárquica.
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação a esta Junta, caso haja lugar à apresentação
da mesma (Proposta n.º 13-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.9.

Deliberação n.º 167/2016: Adjudicação a RoadWork a alteração das
acessibilidades do parqueamento de 2 lugares de viaturas para pessoas de
mobilidade reduzida na Praça Rainha D. Leonor (junto à Av. Rainha D.ª
Amélia), no valor de € 749,58, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 921,98 (Proposta n.º 14-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

5.10.

Deliberação n.º 168/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de reparação e beneficiação de calçada e
lancis na Ruas Prof. Jorge Campinos, Prof. Georges Zbyszewski e Prof. Pulido
Valente, na freguesia do Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo
de despesa de até € € 9.300,00 (nove mil e trezentos cêntimos), a que acresce
IVA, à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 9.858,00.
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, delegando no Presidente da Junta de Freguesia
a sua assinatura.
Aprovação do convite à seguinte entidade: ROADWORK, Construções e
Obras Públicas, Lda., morada: Rua Garridas, n.º 39, 1500-305 Lisboa, correio
eletrónico: geral@roadwork.pt
Delegação no Presidente da Junta de Freguesia da competência para resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do
procedimento e os erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta
os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à atividade
autárquica.
Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia de submeter o
projeto de decisão de adjudicação a esta Junta, caso haja lugar à apresentação
da mesma (Proposta n.º 15-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

58

6. Propostas do Vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 169/2016: Adjudicação a Wonder Season, Unipessoal,
Lda. aulas de surf na Praia da Fonte da Telha para 60 crianças do CAF de São
Vicente, no âmbito das férias da Páscoa, no valor € 292,68, a que acresce o
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 360,00 (Proposta n.º 49E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Deliberação n.º 170/2016: Adjudicação a J. Monteiro, Lda. o fornecimento
de material para artes plásticas e diversas datas comemorativas, no âmbito das
atividades diárias da sala de multideficiência do CAF de São Vicente, no valor
de € 60,98, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor de 23 %, perfazendo o
total de € 75,00 (Proposta n.º 50-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 171/2016: Adjudicação a Estádio Universitário de Lisboa a
realização de aulas de mini pólo aquático e de vólei, no âmbito das Férias da
Páscoa do CAF de São Vicente, no valor de € 146,34, a que acresce o IVA à
taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 180,00 (Proposta n.º 51-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 172/2016: Adjudicação a Esfera Vaidosa a aquisição de
material escolar e diversos materiais para a realização de atividades relacionadas
com os dias comemorativos: Pai, Água e Páscoa, no CAF de São Vicente, no
valor de € 48,78, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 60,00 (Proposta n.º 52-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 173/2016: Adjudicação a Artspot a aquisição de diversos
materiais para efetuar os presentes do dia do Pai e Páscoa, no CAF da Quinta
dos Frades, no valor de € 97,56, a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 120,00 (Proposta n.º 53-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.6.

Deliberação n.º 174/2016: Adjudicação a Worten a aquisição de forno
elétrico para o CAF de São Vicente, no valor de € 40,65, a que acresce o IVA à
taxa legal de 23%, perfazendo o total de € 50,00 (Proposta n.º 54-E/2016).

Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 175/2016: Adjudicação a Pavilhão do Conhecimento –
Ciência Viva a aquisição de bilhetes para entrada na exposição “Desporto e
Espinafres”, no âmbito das férias da Páscoa do Centro de Artes e Formação,
no valor de € 121,95, a que acresce o IVA à taxa legal de 23%, perfazendo o
total de € 150,00 (Proposta n.º 55-E/2016).

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, 23 de fevereiro de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

