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ATA N.º 32/2016

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 dos vogais Pedro Ângelo e Rogério Santos. Os vogais Eneida
Godinho e Pedro Grilo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente informou o executivo da reunião mantida com o Vereador Manuel Salgado e
com os serviços municipais envolvidos (UCT, UIT-Norte, DMPO e DMEV) quanto às
obras na Estrada do Paço do Lumiar. O Presidente informou também o executivo da
reunião realizada com a Vereadora Catarina Albergaria quanto à assunção do CAF da
Escola Básica n.º 1 de Telheiras pela Junta de Freguesia e o programa de refeições escolares
saudáveis.
O vogal Rogério Santos informou o executivo da reunião realizada com a CML para
preparação do programa preliminar daa intervenção de requalificação na Escola Básica n.º
1 de Telheiras.

2.1.

Deliberação n.º 636/2016: Atribuição de subsídio à Federação das
Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, para apoio à realização do
XXVIII Acampamento da Paralisia Cerebral, a realizar em Lisboa, de 5 a 10 de
setembro de 2016, no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros) (Proposta
n.º 152-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 637/2016: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para execução de trabalhos de
demolição, preparação e limpeza no edifício anexo ao Palacete sito no n.º 156
da Alameda das Linhas de Torres (atual sede da JFL), a celebrar com LIMÕES
– SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA., com o preço contratual
de € 17.000,00 (dezassete mil euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor
de 6%, perfazendo o total de € 18.020,00 (dezoito mil e vinte euros), e com um
prazo de execução de 20 (vinte) dias, nos termos propostos no respetivo
projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e
de tal decisão notificar a adjudicatária.
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Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com o proposto no
projeto de decisão de adjudicação e do conteúdo da mesma notificar o
adjudicatário. (Proposta n.º 153-P/2016).

2.3.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 638/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de bens, para fornecimento de 25 (vinte e cinco)
exemplares do livro “A Cons-ciência da Linguagem”, da autoria de Conceição
V. Lopes, editado pela Colibri, a celebrar com Colibri – Sociedade de Artes
Gráficas, Lda. (NIPC 502 468 831), por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa € 377,36 (trezentos e setenta e sete
euros trinta e seis cêntimos), mais IVA, à taxa legal de 6%, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 89-C/2016).

Aprovada por unanimidade

3. Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 639/2016: Adjudicação à Orto Rego, Lda. o fornecimento
de 1 cama elétrica de altura variável com cabeceira em faia/aço, com colchão
de espuma tripartido de 10 cm de altura com capa de proteção impermeável e
com grades laterais, no valor de € 882,11 (oitocentos e oitenta e dois euros e
onze cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal de 23%, perfazendo o total de €
1.085,00 (Proposta n.º 95-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4. Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º 640/2016: Aprovação da 23.ª alteração ao Orçamento e da
19.ª 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 58-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 641/2016: Aprovação da revogação do contrato de aquisição
de serviços de assistência técnica à rede informática da Junta de Freguesia do
Lumiar, celebrado com Bruno Ricardo Pereira, nos termos do artigo 331.º do
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Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de janeiro, com efeitos a partir de 31 de julho de 2016.
(Proposta n.º 59-T/2016).
4.3.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 642/2016: Abertura de procedimento para aquisição de
serviços de assistência técnica à rede informática da Junta de Freguesia do
Lumiar de agosto a dezembro à empresa Pausedomain, Lda., no valor de
5.400€, acrescido de IVA à taxa em vigor (Proposta n.º 60-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5. Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1.

5.2.

Deliberação n.º 643/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços de desmatação e deservagem de
bermas e passeios pedonais na freguesia do Lumiar, para uma área de
aproximadamente 24.916,30 m2, por ajuste direto, com um montante máximo
de despesa de até € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), a que acresce
IVA, à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 15.375,00 (quinze
mil trezentos e setenta e cinco euros).
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: ARIA – Associação de
Reabilitação e Integração Ajuda, NIPC: 502690020, Avenida do Brasil, n.º
53, Pavilhão 14, 1749-002 Lisboa
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. (Proposta n.º 37-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 644/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato misto de empreitada de obras públicas e de aquisição de
bens móveis destinado à implantação do Pavilhão "Open Play" no
Polidesportivo do Alto da Faia e requalificação dos balneários existentes, com
um montante máximo de despesa de € 256.200,00 (duzentos e cinquenta e seis
mil e duzentos euros), mais IVA, à taxa legal em vigor;
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Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos e seus anexos), conforme minutas em anexo à presente
proposta, que da mesma fazem parte integrante;
Aprovação do convite à seguinte entidade: Obras Moderadas - Construções e
Remodelações, Lda., Rua Brigadeiro Alberto Fernandes, 8, 2615-030 Alverca do
Ribatejo

Encarregar os serviços administrativos da Junta de Freguesia do Lumiar de
pedir esclarecimentos sobre a proposta eventualmente a apresentar e submeter
o projeto da decisão de adjudicação ao órgão competente para a decisão de
contratar. (Proposta n.º 38-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 645/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de beneficiação de passagens para peões
(marca M11 do Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado em anexo
ao Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro), da área da Freguesia
do Lumiar, com uma área total de intervenção de 4500 m2, que compreenderá
a aquisição e colocação de tinta especial, com aplicação a quente, por ajuste
direto e com um montante máximo de despesa de até € 38.300,00 (trinta e oito
mil e trezentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e
caderno de encargos – dispensando a existência de projeto de execução, atenta
a manifesta simplicidade das prestações a executar), 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 às seguintes entidades:
a)

FERNANDO L. GASPAR, S.A., morada: EN 249-4 Trajouce, 2785-034
São Domingos de Rana
b) ARTEVIAS – Sinalização e Segurança Rodoviária, Lda., morada: Avenida
Salgueiro Maia, 914, 2785-503 São Domingos de Rana
Aprovação da nomeação do júri, nos termos dos artigo 67.º a 69.º do CCP, o
qual será integrado por:
(i) Presidente: Artur David Runha Reis;
(ii) Vogal Efetivo: Paula Cristina Amaral dos Santos Fortes;
(iii) Vogal Efetivo: Cláudia Patricia Oliveira Ferreira;
(iv) Vogal Suplente: Paulo César Lopes Ribeiro;
(v) Vogal Suplente: Paula Filipa Camacho.
Aprovação da delegação no Presidente da Junta de Freguesia das competências
seguintes:
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(i) Proceder à prestação dos esclarecimentos que incidam sobre as peças do
procedimento;
(ii) Retificar as peças do procedimento;
(iii) Prorrogar os prazos procedimentais aplicáveis;
(iv) Proceder à resposta da lista de erros ou omissões;
(v) Realizar a audiência prévia.
(Proposta n.º 39-EPV/2016).

Aprovada por unanimidade
5.4.

Deliberação n.º 646/2016: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio a atividades desportivas (Futebol 11), no valor de €
10.000,00 (dez mil euros) (Proposta n.º 60-D/2016).

Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 647/2016: Atribuição de subsídio aos Metralhas BTT para
apoio à pintura da sede da coletividade, no valor de € 350,00 (trezentos e
cinquenta euros) (Proposta n.º 61-D/2016).

Aprovada por unanimidade

6. Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 648/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 8 (oito) contratos de prestação de serviços em funções públicas,
na modalidade de tarefa, para o desempenho de funções de acompanhamento
e monitorização de atividades da área da educação na Componente de Apoio à
Família da Escola da Quinta dos Frades, a celebrar com Ana Susana Aguilar
Botas, André Cristóvão da Conceição Tavares Serra, Cláudio Rafael Marques
Fernandes, Cristiana Barbosa Vasco, Diogo Rafael da Cunha Domingues, Inês
Filipa Gomes da Silva, Jackeline Tatiana Delgado Oliveira e Luís Miguel Bispo
Marques Pinto, para o mês de agosto de 2016, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa, por contrato, de € 700,00
(setecentos euros), 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 121-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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6.2.

Deliberação n.º 649/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de confeção de
refeições, de modo a assegurar a alimentação dos utentes da Componente de
Apoio à Família da Escola da Quinta dos Frades no mês de agosto (certa de 80
crianças, em 22 dias úteis), a celebrar com GERTAL – Companhia Geral de
Restaurantes e Alimentação, S.A. (NIPC 500126623), por ajuste direto de
regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1,74 (um euro
e setenta e quatro cêntimos), mais IVA, à taxa legal em vigor, por refeição
servida, e uma despesa total máxima de € 3.062,40 (três mil, sessenta e dois
euros e quarenta cêntimos), mais IVA, à taxa legal em vigor de 23%,
perfazendo o total de € 3.766,75 (três mil, setecentos e sessenta e seis euros e
setenta e cinco cêntimos), estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 122-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, 27 de julho de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

