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ATA N.º 26/2016

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas dezanove 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
O executivo fez o balanço da primeira semana de atividades alusivas ao mês das festas da
Freguesia e debruçou-se sobre a planificação logística dos eventos programados para o
resto da época.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

2.1.

2.2.

2.3.

Deliberação n.º 524/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical
para atuação do artista Quim Barreiros no âmbito das Festas do Lumiar 2016, a
celebrar com Joaquim Barreiros, Lda., com o preço contratual de € 7.500,00
(sete mil e quinhentos euros), isento de IVA, nos termos do artigo 9.º do
CIVA, nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação,
que desta deliberação é parte integrante. (Proposta n.º 55-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 525/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de apoio logístico às
Festas do Lumiar 2016, a celebrar com ROADWORK – Construções e
Obras Públicas, Lda., com o preço contratual de € 9.640,00 (nove mil,
seiscentos e quarenta euros), acrescido do imposto sobre o valor acrescentado,
à taxa legal de 23% (vinte e três por cento), no valor de € 2.217,20 (dois mil,
duzentos e dezassete euros e vinte cêntimos), o que perfaz um total de €
11.857,20 (onze mil, oitocentos e cinquenta e sete euros e vinte cêntimos), nos
termos propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante (Proposta n.º 56-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 526/2016: Atribuição de subsídio à Comunidade Hindu de
Portugal, para apoio à organização de eventos culturais, de divulgação da
cultura hindu, no âmbito das Festas da Freguesia do Lumiar, no valor de €
600,00 (seiscentos euros) (Proposta n.º 57-C/2016).

176

Aprovada por unanimidade
2.4.

2.5.

2.6.

Deliberação n.º 527/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de locação de equipamentos técnicos de som e
luz para Festas do Lumiar 2016, a celebrar com RV Pro – Produção e Edição
Audio, Management, Unipessoal, Lda., com o preço contratual de €
7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta euros), acrescido do imposto sobre o
valor acrescentado, à taxa legal de 23% (vinte e três por cento), no valor de €
1.805,50 (mil, oitocentos e cinco euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz um
total de € 9.655,50 (nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta
cêntimos), nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante (Proposta n.º 58C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 528/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de animação musical e
dinamização de eventos para Festas do Lumiar 2016, a celebrar com RV Pro –
Produção e Edição Audio, Management, Unipessoal, Lda., com o preço
contratual de 9.650,00 (nove mil, seiscentos e cinquenta euros), acrescido do
imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal de 23% (vinte e três por
cento), no valor de € 2.219,50 (dois mil, duzentos e dezanove euros e
cinquenta cêntimos), o que perfaz um total de € 11.869,50 (onze mil,
oitocentos e sessenta e nove euros e cinquenta cêntimos), nos termos
propostos no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta
deliberação é parte integrante (Proposta n.º 59-C/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 529/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de montagem de
estruturas para Festas do Lumiar 2016, a celebrar com ROADWORK –
Construções e Obras Públicas, Lda., com o preço contratual de € 8.980,00
(oito mil, novecentos e oitenta euros), acrescido do imposto sobre o valor
acrescentado, à taxa legal de 23% (vinte e três por cento), no valor de €
2.065,40 (dois mil, sessenta e cinco euros e quarenta cêntimos), o que perfaz
um total de € 11.045,40 (onze mil, quarenta e cinco euros e quarenta
cêntimos), nos termos propostos no respetivo projeto de decisão de
adjudicação, que desta deliberação é parte integrante. (Proposta n.º 60C/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.7.

Deliberação n.º 530/2016: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de locação de palcos e equipamentos técnicos de som e luz para
Festas do Lumiar 2016, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de até € 6.200,00 (seis mil e duzentos euros), 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, delegando no Presidente da Junta de Freguesia
a sua assinatura e aprovar o convite à seguinte entidade: Rosa Maria de Jesus
Oliveira Dias Coelho Barral
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 61-C/2016)

Aprovada por unanimidade
2.8.

2.9.

Deliberação n.º 531/2016: Atualizar o valor dos contratos celebrados com
João Duarte Albuquerque, a 4 de janeiro de 2016, na sequência do
procedimento por ajuste direto n.º 149/2015, e com Joana Ataíde Mota
Melo Antunes, a 4 de janeiro de 2016, na sequência do procedimento por
ajuste direto n.º 148/2015, em virtude da aprovação da Lei n.º 159-A/2015,
de 30 de dezembro, que determinou a extinção da redução remuneratória;
Autorizar, relativamente a cada um dos contratos, um aumento de despesa de
até € 4.048,00 (quatro mil e quarenta e oito euros), mais IVA, à taxa legal em
vigor, nos termos de autorização para assunção de compromisso plurianual
conferida pela Assembleia de Freguesia do Lumiar (Proposta n.º 135-P/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 532/2016: Modificação objetiva do contrato celebrado na
sequência do procedimento por Ajuste Direto N.º 152/2015, alterando o
revestimento da estrutura para vidro laminado transparente e autorizando o
aumento de despesa para o efeito, no valor de €2.391,00 (dois mil, trezentos e
noventa e um euros), mais IVA, à taxa legal em vigor. Deliberação no sentido
de obter o acordo da cocontratante para que se possa proceder à referida
modificação objetiva do contrato. (Proposta n.º 136-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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3. Propostas da Secretária
3.1.

3.2.

3.3.

Deliberação n.º 533/2016: Adjudicação a Fernando Vidal o fornecimento de
25 rolos de fita delimitadora no valor de € 1.050,00, a que acresce IVA à taxa
de 23%, perfazendo o total de € 1.291,50. (Proposta n.º 79-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 534/2016: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de
material para roçadoras do posto limpeza, no valor de € 238,65, a que acresce
IVA à taxa legal de 23%, com o total de € 293,54. (Proposta n.º 80-S/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 535/2016: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de bens móveis, para aquisição de 1 (um) veículo elétrico
para apoio às tarefas de limpeza e higiene urbana, por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de € 19.800,00 (dezanove mil e oitocentos
euros), 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, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura.
Aprovar o convite à seguinte entidade: Wellgreen, Unipessoal, Lda.
Delegar no Presidente da Junta 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 (Proposta n.º 81-S/2016)

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

4.2.

Deliberação n.º 536/2016: Aprovação da 18.ª alteração ao Orçamento e 15.ª ao
PPI da Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro anexo à proposta
que da mesma faz parte integrante (Proposta n.º 43-T/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 537/2016: Aprovação da 19.ª alteração ao Orçamento e 16.ª ao
PPI da Freguesia do Lumiar para 2016, de acordo com o quadro anexo à proposta
que da mesma faz parte integrante (Proposta n.º 44-T/2016).

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

Deliberação n.º 538/2016: Adjudicação a Restaurante Arranhó o
fornecimento de 80 refeições completas, nos dias 18 e 19 de junho, no âmbito
das Festas da Freguesia, no valor de € 624,39, a que acresce IVA à taxa legal de
23%, perfazendo o total de € 768,00. (Proposta n.º 48-D/2016

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 539/2016: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º
de Junho de 1893 para apoio aos colaboradores nas Festas da Freguesia, no
âmbito do Desporto, no valor de € 400,00. (Proposta n.º 49-D/2016

Aprovada por unanimidade

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Deliberação n.º 540/2016: Adjudicação a Vaz, Lopes e Lopes, Lda. o
fornecimento de águas e sumos para atividade desportiva, no valor de € 595,00,
já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 50-D/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 541/2016: Adjudicação a Vaz, Lopes e Lopes, Lda. o
fornecimento de 1.000 pães com chouriço para atividade desportiva, no valor
de € 750,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 51D/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 542/2016: Adjudicação a Racing Tour – Aluguer de
bicicletas e karts o aluguer de 4 ciclociclos, nos dias 18 e 19 de junho, no
âmbito das Festas da Freguesia, no valor de € 234,15, a que acresce IVA à taxa
de 23%, perfazendo o total de € 288,00. (Proposta n.º 52-D/2016)

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 543/2016: Aprovar a renovação do contrato de aquisição de
serviços de manutenção e conservação de espaços verdes, celebrado na
sequência do procedimento de ajuste direto n.º 35/2016, com a HIDURBE –
Gestão de Resíduos, S.A., para os meses de julho e agosto de 2016, pelo
valor de € 46.750,00 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta euros), a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 31-EPV/2016)

Aprovada por unanimidade
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6. Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 544/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 47
contratos de prestação de serviço, na modalidade de tarefa, para a execução de
tarefas de monitorização e acompanhamento de atividades de tempos livres
promovidas pela JFL para o período de Verão 2016, a celebrar com as
entidades melhor identificadas na tabela infra, por ajuste direto de regime
simplificado, com montantes máximos de despesa, relativamente a cada um
dos contratos a celebrar, discriminados na mesma tabela, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 110-E/2016)
Entidade a convidar:

Despesa:

Monitora: Mariana Correia Martins da Luz Costa

€ 700,00

Coordenadora: Patrícia Isabel Rodrigues Penteado
Monitora: Ana Susana Aguilar Botas

Monitora: Andreia Filipa da Costa Café
Monitora: Isis Maria Estevens

Monitora: Jackeline Tatiana Delgado Oliveira
Monitor: Pedro Nuno Madeira Aspeçada
Coordenadora: Dalila Taibo Abú

Monitora: Maria Ana Andrade Sales Machado

Monitora: Andreia Vanessa Coimbra dos Santos
Monitora: Andreia Filipa Nave do Carmo

Monitor: Carlos Manuel Gonçalves Cristina
Monitora: Ana Lúcia Marques Robalo
Monitora: Sara Ponte Serra

Coordenadora: Ana Sofia Mouro Costa Nunes
Monitora: Cristina Barbosa Vasco
Monitor: José Pedro Pires Botas

Monitora: Vanessa Alexandra da Silva Lomar Bessa
Monitora: Joana Ribeiro da Ressurreição
Monitora: Mariana Garcia Ferreira

Monitora: Noelma Vanessa Firmino Mendes

Coordenadora: Cláudia Cristina Recto Lopes

Monitor: Bernardo Carmona Lopes dos Santos
Monitor: Diogo Rafael da Cunha Domingues

Monitora: Madalena Correia Martins da Luz Costa
Monitor: Filipe Ferreira dos Santos

Período:

€ 800,00

Mês de julho completo

€ 700,00

Mês de julho completo

€ 700,00
€ 350,00

Mês de julho completo
Mês de julho

De 4 a 15 de julho

€ 700,00

Mês de julho completo

€ 400,00

De 4 a 15 de julho

€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00

De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho

€ 700,00

Mês de julho completo

€ 350,00

De 4 a 15 de julho

€ 350,00
€ 350,00
€ 400,00

De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho

€ 700,00

Mês de julho completo

€ 700,00

Mês de julho completo

€ 700,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 350,00

Mês de julho completo
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho

€ 700,00

Mês de julho completo

€ 350,00

De 4 a 15 de julho

€ 350,00

De 4 a 15 de julho
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Monitora: Adriana Filipa Rodrigues da Conceição

€ 700,00

Mês de julho completo

Coordenador: André Cristóvão da Conceição Tavares Serra

€ 800,00

Mês de julho completo

€ 350,00

De 4 a 15 de julho

Monitora: Madalena Gargalo Silva Ferreira

Monitora: Jéssica Filipa Fernandes Gonçalves

Monitora: Alexandra Gonçalves da Cunha Belém
Monitora: Ana Garcia Niza

Monitora: Cláudia Medeiros Ledo

Monitora: Tiago de Jesus Nunes Frade

Coordenadora: Ana Rita Carvalho Augusto
Monitora: Sylvie Mendes Tavares

Monitor: Rodrigo da Silva Melo Guerra Monteiro
Monitora: Ana Camila Cópio Pires

Monitora: Carolina da Rocha Ventura

Monitor: Gonçalo Maria Correia da Fonseca
Coordenador: Nuno Jorge Moreira Varela

Monitora: Mariana Martins Bernardino Boleó
Monitor: Luís Miguel Bispo Marques Pinto

Monitora: Marta Pinto Lucas
Monitora: Mafalda Filipa de Matos Monteiro
Monitor: Gonçalo Artur Gil dos Reis Torgal
Monitora: Inês Filipa Gomes da Silva

€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00

De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho

€ 800,00

Mês de julho completo

€ 350,00

De 4 a 15 de julho

€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 400,00

De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho

€ 700,00

Mês de julho completo

€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 700,00

De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
De 4 a 15 de julho
Mês de julho completo

€ 700,00

Mês de julho completo

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, 15 de junho de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

