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ATA N.º 52/2016

Aos vinte e um dias de dezembro 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, Pedro Grilo e Rogério Santos. A
vogal Eneida Godinho justificou a sua ausência junto do Presidente. Devido à realização da
confraternização de Natal da Junta Freguesia na terceira 3.ª feira do mês, a reunião pública
teve extraordinariamente lugar a uma quarta-feira, não tendo comparecido residentes para
usar da palavra.
1.
Informações
O Presidente informou o executivo da realização do Fórum Olival, no âmbito do Projeto
BIP/ZIP Mais Perto, na Quinta do Olival, bem como das reuniões mantidas com os
responsáveis municipais da proteção civil para preparação do Plano Local de Emergência,
com o envolvimento dos Voluntários da Proteção Civil de Telheiras.

O executivo fez igualmente a análise e o balanço da apresentação do projeto de
realojamento dos moradores do Bairro da Cruz Vermelha, na sequência da reunião com os
residentes, associações de moradores, Gebalis e os Vereadores Paula Marques e Manuel
Salgado. Foi ainda dado nota da comemoração do 30.º aniversário do Centro Comunitário
de Telheiras, assinalado na semana anterior.
O executivo fez ainda o balanço das atividades de Natal do fim de semana anterior,
nomeadamente da Festa das valências da Freguesia, do Concerto de Natal pelo Coro da
Universidade de Lisboa na Igreja do Colégio de São João de Brito e das atividades da
Comunidade Hindu.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 1089/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para elaboração de
estudo e conceção de projeto de edução para a cidadania, nas áreas da segurança
rodoviária e educação ambiental, a executar junto dos alunos das escolas do 1.º
ciclo do ensino básico da área da freguesia do Lumiar, a celebrar com Mundo
Catita, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 4.000,00 (quatro mil euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de
escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 224-P/2016).

Aprovada por unanimidade
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2.2.

Deliberação n.º 1090/2016: Atribuição de subsídio à Associação Viver
Telheiras para apoio ao projeto de Comércio de Telheiras e dinamização da
parceria local, no valor de € 9.900,00. (Proposta n.º 225-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 1091/2016: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio às atividades de Natal com as equipas das escolinhas de
Desporto, no valor de € 1.500,00 (Proposta n.º 226-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 1092/2016: Atribuição de subsídio ao Clube de Ténis do
Paço do Lumiar para apoio à intervenção nos campos de jogos, no valor de €
2.000,00. (Proposta n.º 227-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 1093/2016: Atribuição de subsídio à Associação de Pais da
EB 1 de Telheiras para apoio à colaboração na gestão da Componente de
Apoio à Família, no valor de € 2.100,00. (Proposta n.º 228-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 1094/2016: Aprovar decisão de adjudicação tendente à
celebração de 3 (três) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contratos de prestação de serviço em funções públicas, para execução dos
objetos melhor discriminado na coluna (1) da tabela infra, que assegurem o
regular funcionamento dos serviços e valências desta Junta, durante o mês de
janeiro de 2017, a celebrar com as entidades melhor identificas na coluna (3) 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 (4) dessa mesma tabela, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto.
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OBJETO
Serviços de apoio
técnico de luz para
auditório da BMOR
Serviços de apoio
jurídico
Assessoria para
políticas de
comunicação externa
e redes sociais

ÁREA
Cultura

ENTIDADE
Ricardo José
Quina Ladeira

VALOR
€ 800,00 +
IVA

Suporte à
governação

Tiago Jorge
Carvalho
Gonçalves
Inês Moreira
Simões

€ 500,00 +
IVA

Suporte à
governação

€ 1.500,00 +
IVA

(Proposta n.º 229-P/2016).

Aprovada por unanimidade

2.7.

Deliberação n.º 1095/2016: Autorizar despesa adicional no valor de € 414,51
(quatrocentos e catorze euros e cinquenta e um cêntimos), a que acresce IVA, à
taxa legal em vigor, em virtude dos custos resultantes do adiamento das
gravações para o vídeo da reconstituição história encetada no âmbito da
atividade “Era uma vez no Palacete das Conchas…” (Proposta n.º 175C/2016).

Aprovada por unanimidade

2.8.

3.

Deliberação n.º 1096/2016: Autorizar despesa no valor de € 1.866,00 (mil,
oitocentos e sessenta e seis euros), isento de IVA, correspondente aos serviços
de corte de via prestados pela Divisão de Trânsito da PSP, entre 14 e 18 de
junho de 2016, no âmbito das Festas da Freguesia. (Proposta n.º 176-C/2016).
.

3.1.

Aprovada por unanimidade

Propostas apresentadas pela Secretária

Deliberação n.º 1097/2016: Adjudicação a RoadWork, Lda. o apoio logístico
ao evento Festa de Natal 2016 e o aluguer do gerador para apoio ao
FoodTrucks, no valor de € 3.920,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor
de 23%, perfazendo o total de € 4.821,60. (Proposta n.º 185-S/2016).

Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 1098/2016: Revogar a decisão de contratar e,
consequentemente, a decisão de adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços para identificação/decoração de 4 (quatro)
viaturas do Posto de Limpeza do Lumiar, a celebrar com Critério Versátil,
Unipessoal, Lda., por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta euros), acrescido
de IVA, à taxa legal em vigor, aprovada por deliberação da Junta de Freguesia do
Lumiar (JFL), de 13 de dezembro de 2016, e proceder às diligências necessárias
para descabimentar a despesa. (Proposta n.º 186-S/2016).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 1099/2016: Autorizar o pagamento a título de apoio financeiro
no âmbito do Fundo de Emergência Social, de € 269,89 (duzentos e sessenta e
nove euros e oitenta e nove cêntimos), para cobertura de despesas com
aquisição e instalação de esquentador (Proposta n.º 187-S/2016).

Aprovada por unanimidade

4.

4.1.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro

Deliberação n.º 1100/2016: Aprovação da 41.ª alteração ao Orçamento e da
36.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar para
2016, de acordo com os quadros em anexo à presente proposta e que da mesma
fazem parte integrante (Proposta n.º 106-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 1101/2016: Adjudicação a Global One, Lda. o fornecimento
de toners para as impressoras da Junta, no valor de € 1.126,75, a que acresce
IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.385,90. (Proposta
n.º 107-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 1102/2016: Aprovar decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de assistência técnica à
rede informática da Junta de Freguesia do Lumiar, durante o mês de janeiro de
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2017, a celebrar com Pausedomain, Lda., por ajuste direto de regime
simplificado, com montantes máximos de despesa de € 800,00 (oitocentos
euros), estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de
ajuste direto. (Proposta n.º 108-T/2016).

Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 1103/2016: Aprovar decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de apoio técnico em
contabilidade pública, durante o mês de janeiro de 2017, a celebrar com
Integridados – Contabilidade e Gestão, Lda., por ajuste direto de regime
simplificado, com montantes máximos de despesa de € 800,00 (oitocentos
euros), estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de
ajuste direto. (Proposta n.º 109-T/2016).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 1104/2016: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 5 (cinco) contratos de prestação de serviço em funções públicas,
na modalidade de tarefa, para o período das férias de Natal 2016, a celebrar com
(1) Débora Alexandra Silva Paulino; (2) Diogo Alexandre Salto Simões
Roda, (3) Helena Tatiana Alves da Costa; (4) Joana Filipa Silva Salgado e
(5) André Cristóvão da Conceição Tavares Serra, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa, relativamente a cada um
dos contratos a celebrar, de € 400,00 (quatrocentos euros), mais IVA, se devido,
à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar.
(Proposta n.º 215-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 1105/2016: Adjudicação a Metropolitano de Lisboa o
fornecimento de títulos de transporte para 45 crianças e jovens do Centro de
Artes e Formação, no valor de € 140,00, já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. (Proposta n.º 216-E/2016).

Aprovada por unanimidade
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5.3.

Deliberação n.º 1106/2016: Adjudicação a A. M. Experience o fornecimento
de 55 entradas para a pista de gelo, no Dolce Vita Tejo, no valor de € 180,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 217-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 1107/2016: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de tarefa, para dinamização de atividades de dança Hip-Hop, com
os utentes das Componentes de Apoio à Família, no período das férias de Natal
2016, a celebrar com Rafael Tavares Barreto, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 540,00 (quinhentos e
quarenta euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º 218-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º 1108/2016: Aprovar decisão de adjudicação tendente à
celebração de 19 (dezanove) contratos de aquisição de serviços, revestindo a
forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas, para execução
de tarefas de coordenação e monitorização de atividades e crianças das CAF’s,
conforme melhor discriminado na coluna (1) da tabela infra, que assegurem a
oferta formativa e os projetos educativos de cada uma daquelas valências,
durante o mês de janeiro de 2017, a celebrar com as entidades melhor identificas
na coluna (2) 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 (3) dessa mesma tabela, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
OBJETO
Coordenação de atividades de
CAF Quinta dos Frades
Coordenação de atividades de
CAF Telheiras
Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente
Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente

ENTIDADE

João Pedro da Silva Pereira
Taborda
Paula Alexandra de Carvalho
Alves
Admir Rodrigues Bento de
Carvalho
Ana Filipa Rodrigues Silva

VALOR
€ 1.200,00 + IVA
€ 1.200,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
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Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente
Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente

Lurdes Cristina Magalhães
Laranjeira
Joana Filipa Gonçalves Mateus

Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente

Edgar Fortes Cabral

Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente

Milena Jacinta Kwan Guerreiro

Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente
Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente
Monitorização de atividades e
crianças CAF S. Vicente
Monitorização de atividades e
crianças CAF Quinta dos Frades
Monitorização de atividades e
crianças CAF Quinta dos Frades
Monitorização de atividades e
crianças CAF Quinta dos Frades
Monitorização de atividades e
crianças CAF Quinta dos Frades

Mariana Martins Bernardino
Boléo
Eugénia Almeida Barreto Lopes

€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA

Naomi Charlotte Ferrada
Guerreiro

€ 800,00 + IVA

Soraia Alexandra Baptista
Ascenso da Cunha

€ 800,00 + IVA

Sónia Alexandra Branco
Francisco

€ 800,00 + IVA

Anabela Nascimento Bessa
Sandro Filipe Santos da Costa

Monitorização de atividades e
crianças CAF Telheiras

João Miguel Duarte Rosa

Monitorização de atividades e
crianças CAF Telheiras

Catarina Pereira Emydio da Silva

Monitorização de atividades e
crianças CAF Telheiras

Maria Manuel Frias G. Cabral

Aprovada por unanimidade

€ 800,00 + IVA

Ana Catarina Martins Lucas da
Silva

Monitorização de atividades e
crianças CAF Telheiras

(Proposta n.º 219-E/2016).

€ 800,00 + IVA

€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
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5.6.

Deliberação n.º 1109/2016: Aprovar decisão de adjudicação tendente à
celebração de 15 (quinze) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, para apoio às crianças
dos Jardins de Infância da rede pública da área da freguesia do Lumiar, durante
o mês de janeiro de 2017, a celebrar com (1) Ana Cristina Faustino dos
Santos Rodrigues Castelo; (2) Ana Isabel Amaro de Brito da Fonseca
Félix; (3) Ana Isabel Fonseca Martins; (4) Bruna Paulino da Silva, (5)
Cecília do Rosário Rodrigues de Oliveira Coito Tavares, (6) Fernanda
Sofia da Silva Fonseca Santos; (7) Liliana Soraia Mesquita Santos Silva;
(8) Maria de Fátima de Sousa Simões Pinto de Souto; (9) Maria do Carmo
Pinto Correia Fernandes; (10) Maria do Céu Pereira Moreira Cresol
Lopes; (11) Maria Manuela Pinto Aveleira; (12) Rosa Jacinta Sande
Travanca Benedito; (13) Sílvia Cochicho Ribeiro; (14) Tatiana Raquel
Figueiredo Almeida; (15) Vânia Patrícia Rodrigues da Silva; por ajuste
direto de regime simplificado, com montantes máximos de despesa de € 750,00
(setecentos e cinquenta euros), relativamente a cada um dos contratos a celebrar,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 220-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 1110/2016: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de tarefa, para acompanhamento de crianças com necessidades
educativas especiais, durante o mês de janeiro de 2017, a celebrar com Vanessa
Guerreiro Moreira, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), mais IVA, se
devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar. (Proposta n.º 221-E/2016).

Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 1111/2016: Aprovar decisão de adjudicação tendente à
celebração de 4 (quatro) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, para manutenção do
regular funcionamento do Centro de Artes e Formação, durante o mês de
janeiro de 2017, com os objetos melhor discriminados na coluna (1) da tabela
infra, a celebrar com a celebrar com as entidades melhor identificas na coluna (2)
da tabela infra, por ajuste direto de regime simplificado, com montantes
máximos de despesa, relativamente a cada um dos contratos a celebrar,
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discriminados na coluna (3) dessa mesma tabela, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º
222-E/2016).
OBJETO
Monitorização de atividades e
de crianças – CA Formação

ENTIDADE
Nuno Jorge Moreira
Varela

VALOR
€ 800,00 + IVA

Monitorização de atividades e
de crianças – CA Formação
Monitorização de atividades e
de crianças – CA Formação
Serviços de formação em
dança para utentes de CAF’s

Igor Manuel Gonçalves
Pereira
Cláudia Cristina Recto
Lopes
Rafael Tavares Barreto

€ 800,00 + IVA
€ 800,00 + IVA
€ 556,00 + IVA

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, 21 de dezembro de 2016
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

