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ATA N.º 36/2016

Aos trinta dias do mês de agosto 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 Grilo e Rogério Santos. Os vogais Eneida
Godinho e Pedro Ângelo justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas apresentadas pelo Presidente

O Presidente deu nota ao executivo das diligências em curso para preparação do Colóquio
Internacional a realizar em setembro em parceria com a Academia Portuguesa da História,
no âmbito das comemorações dos 750 anos da Freguesia do Lumiar, bem como das
reuniões realizadas com a Associação Gerador para acolhimento da próxima edição da
iniciativa cultural Trampolim, no Lumiar, em outubro. O Presidente atualizou ainda junto
do executivo a informação sobre a passagem do futuro espaço para instalação de posto de
atendimento em Telheiras, o antigo Lagar de São Vicente, da esfera da CML para a JFL.

2.1.

Deliberação n.º 707/2016: Atribuição de subsídio ao Centro Social da
Musgueira para apoio aos custos havidos com a colaboração dos monitores
daquela Instituição na atividade JUNTA-te ao Verão 2016, no valor de €
1.661,00 (mil, seiscentos e um euros) (Proposta n.º 174-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 708/2016: Autorização do pagamento, a título de
indemnização, a Ricardo António Rodrigues Tanganhito, o valor
reclamado de € 86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos), e a Fernanda
Maria Braga de Sousa, o valor reclamado de € 180,48 (cento e oitenta euros
e quarenta e oito cêntimos), derivadas de responsabilidade pelo risco, na
sequência da projeção de pedra, em resultado da atividade de deservagem na
via pública promovida com recurso a roçadora mecânica, realizada em agosto
de 2016, na Avenida Rainha Dona Amélia e na Rua Rainha Dona Leonor,
freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa. (Proposta n.º 175-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 709/2016: Autorização do pagamento, a título de
indemnização, a Ana Sofia Moreira Gonçalo, o valor reclamado de € 119,31
(cento e dezanove euros e trinta e um cêntimos), derivada de responsabilidade
pelo risco, na sequência da projeção de pedra, em resultado da atividade de
deservagem na via pública promovida com recurso a roçadoura mecânica,
realizada no dia 29 de junho de 2016, na Rua Prof. Bento de Jesus Caraça,
freguesia do Lumiar, Concelho de Lisboa. (Proposta n.º 176-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 710/2016: Prorrogação do prazo para prestação de caução
pelo adjudicatário do contrato de fornecimento e empreitada de implantação
do pavilhão Open Play no Polidesportivo do Alto da Faia e requalificação dos
balneários existentes – OBRAS MODERADRAS – Construções e
remodelações, Lda. – até à liberação da caução do Município de Lisboa
(Proposta n.º 177-P/2016).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 711/2016: Autorização do pagamento, a título de
indemnização, a Manuel Ferreira Tiago, o valor reclamado de € 369,00
(trezentos e sessenta e nove euros), derivada de responsabilidade pelo risco, na
sequência da queda de ramo de árvore de grande porte ocorrida no dia 15 de
outubro de 2015, no Largo Luís Chaves, freguesia do Lumiar. Concelho de
Lisboa. (Proposta n.º 178-P/2016).

Aprovada por unanimidade
3.

Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 712/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de mesa e restauração
para provimento dos almoços dos participantes da Praia Campo Sénior 2016,
entre 5 e 9 de setembro de 2016, a celebrar com SOCIEDADE DO
RESTAURANTE DAS ARCADAS DO ESTORIL, LDA., pelo preço contratual de €
7.741,50 (sete mil, setecentos e quarenta e um euros e cinquenta cêntimos), ao
qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, nos termos propostos no respetivo
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projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante e
notificar a adjudicatária de tal decisão (Proposta n.º 104-S/2016).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

4.1.

Deliberação n.º 713/2016: Adjudicação a ArtiSintra, Lda. o fornecimento de
material de papelaria e escritório, no valor de € 356,25, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 438,19 (Proposta n.º 64T/2016).

Aprovada por unanimidade
4.2.

Deliberação n.º 714/2016: Adjudicação a Global One o fornecimento de
toner para as impressoras da Junta, no valor de € 598,05, a que acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 735,60 (Proposta n.º 65T/2016).

Aprovada por unanimidade
4.3.

Deliberação n.º 715/2016: Aprovação da 26.ª alteração ao Orçamento e 22.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar para
2016, de acordo com o quadro em anexo à presente proposta e que da mesma
faz parte integrante (Proposta n.º 66-T/2016).

Aprovada por unanimidade
5.

Propostas do vogal Rogério Santos

5.1.

Deliberação n.º 716/2016: Aprovação da decisão de adjudicação de 1 (um)
contrato de aquisição de bens, para aquisição de 2.000 t-shirts para criança,
com estampagem, a celebrar com Enerre – Produções e Representações,
Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa € 3.900,00 (três mil e novecentos euros), mais IVA, à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 4.797,00 (quatro mil setecentos e
noventa e sete euros), estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar
e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 138-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 717/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de empreitada de obras públicas para execução de obras
de conservação e beneficiação nas escolas da rede pública da área da freguesia
do Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de €
30.000,00 (trinta mil euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, e um
prazo de execução de até 10 (dez) dias;
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 à seguinte entidade: Roadwork, Construções e Obras
Públicas, Lda., morada: Rua Garridas, n.º 39, 1500-305 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 139-E/2016).

5.3.

5.4.

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 718/2016: Delibere favoravelmente a revogação do contrato
de prestação de serviço de planificação, conceção, acompanhamento e
monitorização das atividades do Centro de Artes e Formação, celebrado com
Paula Alexandra de Carvalho Alves, nos termos do artigo 331.º do Código
dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de janeiro. Delibere que tal extinção produza efeitos a partir de 31 de agosto
de 2016 (Proposta n.º 140-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 719/2016: Delibere favoravelmente a revogação do contrato
de prestação de serviço de planificação, conceção e desenvolvimento de
atividades de formação no domínio das danças africanas no Centro de Artes e
Formação, celebrado com Nuno Jorge Moreira Varela, nos termos do artigo
331.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro. Delibere que tal extinção produza efeitos a partir
de 31 de agosto de 2016 (Proposta n.º 141-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.5.

Deliberação n.º 720/2016: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 20 (vinte) contratos de prestação de serviço em funções públicas
para a execução de tarefas de coordenação, monitorização e assistência às
crianças das CAF’s, que assegure a oferta formativa e os projetos educativos de
cada uma daquelas valências, a celebrar com as entidades melhor identificas na
coluna (1) da tabela infra, por ajuste direto de regime simplificado, com
montantes máximos de despesa, relativamente a cada um dos contratos a
celebrar, discriminados na coluna (2) e pelo período fixado na coluna (3),
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto (Proposta n.º 142-E/2016).

Aprovada por unanimidade

Funções/Entidade a convidar:

Despesa total:

Coordenador: João Pedro da Silva Pereira
Taborda
Coordenadora: Paula Alexandra de Carvalho
Alves

€ 4.800,00
(€ 1.200,00/mês)
€ 4.800,00
(€ 1.200,00/mês)
€ 4.800,00
(€ 1.200,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 2.880,00
(€ 480,00 em setembro e
€ 800,00/mês)

Coordenadora: Anabela Nascimento Bessa
Monitor: Nuno Jorge Moreira Varela

Monitor: Admir Rodrigues Bento de Carvalho
Monitora: Ana Filipa Rodrigues Silva
Monitora: Lurdes Cristina Magalhães
Laranjeira

Monitora: Joana Filipa Gonçalves Mateus
Monitor: Edgar Fortes Cabral
Monitora: Eugénia Almeida Barreto Lopes
Monitora: Milena Jacinta Kwan Guerreiro
Monitora: Mariana Martins Bernardino Boléo
Monitora: Cláudia Recto Lopes

Período da prestação de serviço:
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 12 de setembro a 31 de dezembro de 2016
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Monitora: Soraia Alexandra Baptista Ascenso
da Cunha
Monitora: Sónia Alexandra Branco Francisco
Monitora: Catarina Pereira Emygdio da Silva
Monitora: Maria Manuel de Frias e Gouveia
Cabral
Monitora: Joana Rita Pereira Afonso
Monitora: Sara Varela

Assistente: Sofia dos Santos Coelho Carvalho

5.6.

€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 3.200,00
(€ 800,00/mês)
€ 400,00
€ 3.000,00
(€ 750,00/mês)

De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016
De 1 a 16 de setembro de 2016

De 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016

Deliberação n.º 721/2016: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição de serviços para limpeza de escolas e
valências sob gestão da Junta de Freguesia de Lumiar, por ajuste direto, com
um montante máximo de despesa de € 17.900,00 (dezassete mil e novecentos
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.

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: Vadeca Serviços –
Limpeza Industrial, S.A. Morada: Rua de Nacala, 4, 2685-363 PRIOR
VELHO
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 143-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
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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, 30 de agosto de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

