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ATA N.º 13/2016
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 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 Pedro Grilo. Os vogais Rogério
Santos e Eneida Godinho justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas na semana anterior com a
Associação Viver Telheiras para preparação do Festival de Telheiras de 2016, e com o
Grupo “Os Metralhas BTT”, para apresentação das atividades para a época. Foi dado nota
pela Secretária da realização da 1.ª fase de auditoria de qualidade ao serviço de limpeza e
higiene urbana, com vista à certificação de qualidade daquele serviço.
O Presidente deu ainda nota da atividade da Comunidade Hindu de Portugal, em parceria
com a EGEAC e com a JFL, de comemoração do Festival Holi. Foi igualmente realizado o
ponto de situação quanto à requalificação do Mercado do Lumiar.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

Deliberação n.º 262/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de bens, para fornecimento de 10 (dez) medalhas de
honra, 4 (quatro) medalhas de dedicação e respetivos estojos, a celebrar com
Fernando Santos (Sucessores), Lda., por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 490,00, mais IVA, se
devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 73-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 263/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de bens, para fornecimento de 10 (dez) estojos forrados
para salvas de 32x32 cm, a celebrar com Nobre Brindes – Comércio de
Brindes, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa € 255,13, mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto (Proposta n.º 74-P/2016).

Aprovado por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 264/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de catering para organização de beberete,
para 150 pessoas, a ter lugar dia 2 de abril, pelas 20:00, na cafetaria do Museu
Nacional do Teatro e da Dança, por ajuste direto de regime simplificado, a
celebrar com José Miguel Leal de Jesus, concessionário daquela cafetaria,
com um montante máximo de despesa de € 1.100,00, a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.353,00, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 75-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 265/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de remodelação e adaptação do edifício
sito no n.º 19 da Estrada da Torre, para instalação, nesse mesmo espaço, da
Universidade da Terceira Idade do Lumiar (UTIL), por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de € 40.000,00, mais IVA, se devido, à taxa legal
em vigor, e um prazo de execução de até 45 (quarenta e cinco) dias;
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos – dispensando-se neste último a inclusão de projeto de
execução, atenta a manifesta simplicidade das prestações objeto do contrato),
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 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 76-P/2016).

Aprovado por unanimidade
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2.5.

Deliberação n.º 266/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de fornecimento de refeições (catering) para
almoço volante, para 150 pessoas, a ter lugar dia 2 de abril, pelas 13:00, no
edifício sede da Junta de Freguesia do Lumiar, a celebrar com Atelier
Gastronómico 2, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 1.800,00, a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 2.214,00, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º
77-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 267/2016: Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de equipamentos para substituição
de cablagens e demais material do auditório da Biblioteca Municipal Orlando
Ribeiro, a celebrar com AUDIUM - Electroacústica, S.A., com o preço
contratual de € 8.881,50, ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%,
perfazendo o total de € 10.924,25, e com o prazo de execução de até 30 (trinta)
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 78-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 268/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato misto de aquisição de bens e serviços para
conceção da exposição inaugural da Galeria de Exposições da Freguesia do
Lumiar, com o título “Viagens de Lisboa para Lisboa – O Lumiar na fotografia
da primeira metade do século XX”, a celebrar com LIMÕES – Sociedade de
Construções, Unipessoal, Lda., com o preço contratual de € 7.952,00 (sete
mil, novecentos e cinquenta e dois euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal em
vigor, de 23%, perfazendo o total de € 9.780,96, e a executar até 1 de abril de
2016, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação,
que desta deliberação é parte integrante (Proposta n.º 79-P/2016).

Aprovado por unanimidade
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2.8.

Deliberação n.º 269/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de empreitada de repavimentação dos
estacionamentos da Rua Professor Prado Coelho, a celebrar com TOPBET –
Trabalhos de Obras Públicas e pavimentos Betuminosos, S.A., com o
preço contratual de € 11.874,79 (onze mil, oitocentos e setenta e quatro euros
e setenta e nove cêntimos), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 6%,
perfazendo o total de € 12.587,28, e com o prazo de execução de 40 (quarenta)
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 80-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.9.

Deliberação n.º 270/2016: Adjudicação a Gravymedal a gravação de 6
medalhas no âmbito da comemoração do 750.º aniversário da Freguesia, no
valor de € 15,00, a que acresce IVA à taxa legal de 23%, perfazendo o total de
€ 18,45 (Proposta n.º 81-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.10.

Deliberação n.º 271/2016: Atribuição de subsídio à Cooptécnica – Gustavo
Eiffel – Cooperativa de Ensino e Formação Técnico Profissional, CRL
para apoio à dinamização do workshop de pastelaria e da cedência do espaço
do ginásio para os ensaios das visitas encenadas ao Palacete, no âmbito das
Comemorações do 750.º aniversário da Freguesia, no valor de € 500,00
(Proposta n.º 7-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.11.

Deliberação n.º 272/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de atuação musical, para as cerimónias dos
750 anos da Freguesia do Lumiar, a acontecer dia 2 de abril, a celebrar com
Banda Musical e Artística da Charneca, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 800,00, a que acresce
IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a
decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 8-C/2016).

Aprovado por unanimidade
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2.12.

Deliberação n.º 273/2016: É atribuído um apoio pecuniário no valor de €
2.736,30 (dois mil, setecentos e trinta e seis euros e trinta cêntimos) ao Grupo
dos Amigos do Museu Nacional de Arte Antiga, integrado na campanha
“Vamos colocar este Sequeira no local certo”, correspondente a um valor de 6
cêntimos por cada um dos 45.605 habitantes da Freguesia do Lumiar.
Sem prejuízo de outras deslocações, as visitas guiadas enquadradas na iniciativa
serão desenvolvidas no âmbito das atividades da Universidade da Terceira
Idade do Lumiar (UTIL), das Componentes de Apoio à Família da Quinta dos
Frades e de São Vicente de Telheiras, do Centro de Artes e Formação, da
Programação Sénior e do Centro de Convívio do Paço do Lumiar (Proposta
n.º 9-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.13.

Deliberação n.º 274/2016: Adjudicação a R. V. Pro, Lda. o aluguer de
equipamento de som, luz e vídeo e respetiva assistência técnica, para a
cerimónia de comemoração do 750.º aniversário da Freguesia do Lumiar, a
realizar no dia 02/04/2016, no valor de € 2.100,00, a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 2.583,00 (Proposta n.º 10C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.14.

Deliberação n.º 275/2016: Adjudicação a Vadeca Facility Services a
limpeza do espaço no Instituto do Cinema e Audiovisual, no âmbito da
cerimónia de comemoração do 750.º aniversário da Freguesia do Lumiar, a
realizar no dia 02/04/2016, no valor de € 225,00, a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 276,75 (Proposta n.º 11C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.15.

Deliberação n.º 276/2016: Adjudicação a Roadwork, Construções e Obras
Públicas, Lda. o apoio logístico à comemoração do 750.º aniversário da
Freguesia do Lumiar, a realizar no dia 02/04/2016, no valor de € 1.920,00, a
que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 2.361,60
(Proposta n.º 12-C/2016).

Aprovado por unanimidade
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2.16.

Deliberação n.º 277/2016: Autorização da mobilidade da trabalhadora
Cláudia Patrícia Oliveira Ferreira, do quadro da Câmara Municipal de Lisboa,
para exercício de funções na Freguesia do Lumiar pelo período máximo de 18
de meses (Proposta n.º 82-P/2016).

Aprovado por unanimidade
2.17.

Deliberação n.º 278/2016: Emissão de parecer prévio favorável à celebração
de 1 (um) contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de tarefa, destinado à execução da tarefas de apoio a espetáculo de
dança para a Cerimónia de Comemoração dos 750 anos da Freguesia do
Lumiar, a ter lugar dia 2 de abril.
Adjudicação de 1 (um) contrato de prestação de serviço em funções públicas,
na modalidade de tarefa, para execução de tarefas de apoio a espetáculo de
dança, a celebrar com Maria João Alves Agostinho de Matos Filipe, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
180,00 (cento e oitenta euros), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º
13-C/2016).

Aprovado por unanimidade
2.18.

Deliberação n.º 279/2016: Abertura de procedimento concursal a aprovação
de peças concursais e júris para admissão de trabalhadores em funções públicas
nas carreiras de assistente operacional (17 vagas para a educação e 10 vagas
para a limpeza e higiene urbana) e assistente técnico (3 para a educação e 3
para Centro de Artes e Formação), nos termos autorizados pela Assembleia de
Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 1-RH/2016)

Aprovado por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária

3.1.

Deliberação n.º 280/2016: Adjudicação a Miniauto – Simões & Martins,
Lda. a reparação do veículo do posto de limpeza Toyota Dyna, matrícula 9929-UP, no valor de € 2.370,00, a que acresce IVA à taxa de 23%, perfazendo o
total de € 2.915,10 (Proposta n.º 37-S/2016).

Aprovado por unanimidade
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4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 281/2016: Aprovação da 9.ª Alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 e da 8.ª alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos, de acordo com os quadros anexos à proposta e que da mesma
fazem parte integrante (Proposta n.º 25-T/2016).

Aprovado por unanimidade

5. Propostas apresentadas pelo Vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 282/2016: Atribuição de subsídio ao Grupo Recreativo e
Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha para apoio às inscrições de
arranque de ano na modalidade de boxe, no valor de € 400,00 (Proposta n.º
20-D/2016).

Aprovado por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 283/2016: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio à reparação extraordinária de meios de transporte de
atletas das camadas jovens, no valor de € 3.000,00 (Proposta n.º 21-D/2016).

Aprovado por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 284/2016: Aprovação de todas as propostas contidas no
relatório final elaborado pelo júri do procedimento de Concurso Público
Limitado por Prévia Qualificação n.º 1/EPV/2015, destinado à aquisição de
serviços de manutenção e conservação de espaços verdes da Freguesia do
Lumiar, nomeadamente, de adjudicação, do lote n.º 1 ao Concorrente n.º 1 –
Consórcio Viveiros do Falcão – Empresa de Agricultura e Jardinagem,
S.A. /Valoriza – Servicios Mediambientales, S.A., com um preço
contratual de € 267.503,40, do lote n.º 2 ao Concorrente n.º 1 – Consórcio
Viveiros do Falcão – Empresa de Agricultura e Jardinagem, S.A.
/Valoriza – Servicios Mediambientales, S.A., com um preço contratual de €
229.657,26, e do lote n.º 3 ao Concorrente n.º 1 – Consórcio Viveiros do
Falcão – Empresa de Agricultura e Jardinagem, S.A. /Valoriza –
Servicios Mediambientales, S.A., com um preço contratual de € 302.839,33,

94

e a exclusão da proposta do Concorrente n.º 5 - PERENE, S.A., respeitante ao
lote n.º 1;
Proceder às notificações legalmente exigidas pelo n.º 1, 2 e 3 do artigo 77.º do
Código dos Contratos Públicos (Proposta n.º 21-EPV/2016).

Aprovado por unanimidade

6. Propostas do Vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 285/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente 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, a celebrar com Previncêndio, Comércio de
Material Contra Incêndio, Unipessoal, Lda., com o preço contratual de €
1.999,00, ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 23%, perfazendo o
total de € 2.458,77 e com o prazo de execução de até 30 (trinta) 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 64-E/2016)

Aprovado por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 286/2016: Emissão parecer prévio favorável à celebração de
1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade
de avença, destinado ao desenvolvimento de formação no domínio da
criatividade, robótica e programação, a decorrer nos meses de abril, maio e
junho de 2016 e que compreenda 2 (duas) horas de formação por semana, para
os utentes da CAF de São Vicente.
Aprovação da decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, destinado ao desenvolvimento de
formação no domínio da criatividade, robótica e programação, por ajuste
direto de regime simplificado, a celebrar com a Humberto Jorge Marques
das Neves, com um montante máximo de despesa de € 700,00 (setecentos
euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a pagar em 3 (três) vezes,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto (Proposta n.º 65-E/2016)

Aprovado 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, 29 de março de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

