171

ATA N.º 25/2016

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas catorze horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do
Presidente, da Secretária, do Tesoureiro e dos vogais Eneida Godinho e Pedro Ângelo. Os
vogais Pedro Grilo e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.
Informações
O Presidente e o executivo fizeram o balanço da visita da 6.ª Comissão (Direitos Sociais) e
da 7.ª Comissão (Educação, Cultura, Juventude e Desporto) da Assembleia Municipal à
nova sede da Freguesia, realizada no próprio dia nove de junho.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.

2.3.

Deliberação n.º 515/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de prevenção com ambulância, para Festas
do Lumiar 2016, a celebrar com Bombeiros Voluntários Lisbonenses, por
ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de
€ 4.483,34 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três euros e trinta e quatro
cêntimos), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor (Proposta n.º
47-C/2016)

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 516/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de policiamento e ordem pública, para Festas
do Lumiar 2016, a celebrar com 3.ª Divisão de Lisboa da PSP, por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.680,66
(mil, seiscentos e oitenta euros e sessenta e seis cêntimos), a que acresce IVA,
se devido, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 48-C/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 517/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de policiamento para corte de via, no âmbito
das Festas do Lumiar 2016, a celebrar com a Divisão de Trânsito da PSP de
Lisboa (NIPC 600 006 662), por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 1.853,90 (mil, oitocentos e cinquenta e três
euros e noventa cêntimos), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 49-C/2016).

Aprovado por unanimidade
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2.4.

2.5.

2.6.

Deliberação n.º 518/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de animação musical e
dinamização de eventos para Festas do Lumiar 2016, por ajuste direto, com
um montante máximo de despesa de até € 9.700,00 (nove mil e setecentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor e 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 à seguinte entidade: RV Pro – Produção e Edição Audio,
Management, Unipessoal, Lda., Av. Infante Santo, Lote 99 R/C, 2695-283
SANTA IRIA DE AZÓIA
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, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica.
(Proposta n.º 50-C/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 519/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de locação de equipamentos técnicos de som e luz para
Festas do Lumiar 2016, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de até € 8.000,00 (oito mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor e 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 à seguinte entidade: RV Pro – Produção e Edição Audio,
Management, Unipessoal, Lda., Av. Infante Santo, Lote 99 R/C, 2695-283
SANTA IRIA DE AZÓIA
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, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica.
(Proposta n.º 51-C/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 520/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de apoio logístico às Festas do
Lumiar 2016, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
9.800,00 (nove mil e oitocentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigo
e aprovar as peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
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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 à seguinte entidade: ROADWORK, Construções e Obras
Públicas, Lda., Rua Garridas, n.º 39, 1500-305 Lisboa
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, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica.
(Proposta n.º 52-C/2016).

2.7.

2.8.

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 521/2016: Aprovar a abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de montagem de estruturas para
Festas do Lumiar 2016, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de até € 9.000,00 (nove mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor e 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 à seguinte entidade: ROADWORK, Construções e Obras
Públicas, Lda., Rua Garridas, n.º 39, 1500-305 Lisboa
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, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica.
(Proposta n.º 53-C/2016).

Aprovado por unanimidade

Deliberação n.º 522/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de locação de palco e equipamentos técnicos de som e luz, para
Festas do Lumiar 2016, nas datas e locais que na proposta devidamente se
discriminam, a celebrar com Rosa Maria de Jesus Oliveira Dias Coelho
Barral, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos euros), 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 54-C/2016).

Aprovado por unanimidade
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3.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

3.1.

Deliberação n.º 523/2016: Aprovação da 17.ª alteração ao orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2016 de acordo com o quadro anexo da proposta
que da mesma faz parte integrante (Proposta n.º 42-T/2016).

Aprovado 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, 9 de junho de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves _________________________________________
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

