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ATA N.º 5/2017

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, 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 e Pedro Grilo. Os vogais Eneida
Godinho e Rogério Santos justificaram a sua ausência junto do Presidente.
1.

Informações

2.

Propostas do Presidente

O executivo avaliou a execução dos projetos relativos à educação para a cidadania, em curso
nas escolas do 1.º ciclo da Freguesia, bem como a atividade para o dia da criança a elas
associada. O Presidente deu ainda nota das reuniões mantidas com a Comunidade Hindu de
Portugal, com a Liga Portuguesa contra a SIDA e com a Associação Gerador.

2.1.

Deliberação n.º 83/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de
prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para o
desempenho das funções de maestro do Coro Rock do Lumiar, nos meses de
janeiro a junho de 2017, a celebrar com João Pedro Lima do Nascimento
Sebastião, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo
de despesa de € 1.800,00 (mil, oitocentos euros), mais IVA, se devido, a pagar em
prestações mensais de € 300,00 (trezentos euros), mais IVA, se devido, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 9-C/2017).

Aprovada por unanimidade

3.

Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 84/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de formação em ginástica
e postura adaptada à 3.ª idade, para utentes da UTIL, revestindo a forma de
contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para os meses de janeiro a junho de 2017, que compreenda 4 (quatro) horas de
aulas por semana, das quais, 2 (duas) horas de aulas de ginástica e 2 (duas) horas
de aulas de postura adaptada à 3.ª idade, a celebrar com Andreia Cristina Vaz
Ribeiro, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco euros), mais IVA, se devido, a pagar
em prestações mensais de € 337,50 (trezentos e trinta e sete euros e cinquenta
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cêntimos), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 1-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 85/2017: Aprovar a decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de coordenação e
planificação dos ensaios e atividades do Coro da UTIL, na função de maestro,
revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de tarefa, para os meses de janeiro a junho de 2017, a celebrar com
Fernando Maria de Carvalho Cardoso, por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.800,00 (mil, oitocentos
euros), mais IVA, se devido, a pagar em prestações mensais de € 300,00 (trezentos
euros), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 2-UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade

4.

4.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 86/2017: Aprovação da 4.ª alteração ao Orçamento da Freguesia
do Lumiar para 2017, de acordo com os quadros em anexo à presente proposta e
que da mesma fazem parte integrante. (Proposta n.º 5-T/2017).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 87/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimentos de
ajuste direto para formação de contratos de aquisição de serviços de assistência
técnica à rede informática da Junta de Freguesia do Lumiar, para o período entre
1 de fevereiro e 31 de dezembro 2017, e com um montante máximo de despesa
de até € 8.800,00 (oito mil e oitocentos 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: Integridados – Contabilidade e
Gestão, Lda., Rua Estado da Índia, n.º 47-B, 2685-052 SACAVÉM

Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para dar resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar retificações das peças do procedimento e
erros e omissões do caderno de encargos, tendo em conta os princípios de
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racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta
n.º 6-T/2017).

Aprovada por unanimidade
4.3.

Deliberação n.º 88/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimentos de
ajuste direto para formação de contratos de aquisição de serviços de assistência
técnica à rede informática da Junta de Freguesia do Lumiar, para o período entre
1 de fevereiro e 31 de dezembro 2017, e com um montante máximo de despesa
de até € 8.800,00 (oito mil e oitocentos 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: Pausedomain, Lda., NIPC:
513915427, Morada: Rua da Sociedade Farmacêutica, n.º 40, 4,º dto., 1150--340
LISBOA

Delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para dar resposta
aos pedidos de esclarecimento, aprovar retificações das peças do procedimento e
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 7-T/2017).

Aprovada por unanimidade
5.

5.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 89/2017: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
ajuste direto para formação de contrato de aquisição de serviços, revestindo a
forma de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para acompanhamento de crianças com necessidades educativas especiais
da Componente de Apoio à Família de S. Vicente, no período entre 1 de fevereiro
e 31 de agosto de 2017, com um montante máximo de despesa de até € 5.250,00
(cinco mil, duzentos e cinquenta 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.
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Aprovação do convite à seguinte entidade: Vanessa Guerreiro Moreira

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 28-E/2017).

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, 26 de janeiro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

