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ATA N.º 11/2017

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas minutos,
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
O Presidente informou o executivo do decurso das reuniões com os moradores na Rua Raúl
Mesnier du Ponsard a respeito do parque de estacionamento aí localizado, bem como da
necessidade de algumas reparações no exterior. Foi ainda avaliada a visita à Quinta dos
Alcoutins, para implementação de Parque Infantil e para acertos nos circuitos de limpeza
urbana. O Presidente deu ainda nota ao executivo das reuniões que manteve com o ICA e
com a EMEL.
2.

2.1.

Propostas apresentadas do Presidente

Deliberação n.º 234/2017: Pagamento à Sociedade Portuguesa de Autores os
direitos de autor para a sessão de leitura com a presença do autor José Fanha na
Biblioteca da Escola Secundária do Lumiar, no dia 30 de março, entre as 15h15 e
as 16h45, no âmbito da Semana da Leitura, no valor de € 300,00 (trezentos euros),
isento de IVA. (Proposta n.º 19-C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 235/2017: Atribuição de subsídio Centro Social da Musgueira
para apoio a execução de mural na Escola Básica do Alto do Lumiar – 1.330,56
(mil, trezentos e trinta euros e cinquenta e seis cêntimos) (Proposta n.º 20C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 236/2017: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
a Abel Pires Salvador, do valor reclamado de € 600,86 (seiscentos euros e oitenta
e seis cêntimos), derivada da responsabilidade pelo risco decorrente de atividade
especialmente perigosa, na sequência de projeção de pedra no decurso de
trabalhos de deservagem da via pública (Proposta n.º 17-P/2017)

Aprovada por unanimidade
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2.4.

Deliberação n.º 237/2017: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
a Francisco Próspero Martins, do valor reclamado de € 98,40 (noventa e oito
euros e quarenta cêntimos), derivada da responsabilidade pelo risco decorrente de
atividade especialmente perigosa, na sequência de projeção de pedra no decurso
de trabalhos de deservagem da via pública (Proposta n.º 18-P/2017)

Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 238/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para execução de trabalhos de
requalificação do Mercado do Lumiar, com vista à sua adaptação e transformação,
para colhimento de novas valências de biológico e grossista e consequente
reorganização espacial, a celebrar com Contextos & Traços, Lda., com o preço
contratual de € 139.871,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e um
euros), ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor, de 6%, nos termos propostos
no respetivo projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte
integrante, e notificar a adjudicatária de tal decisão, notificando-a igualmente para
apresentar os documentos de habilitação em falta.
Aprovar a 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 19-P/2017)

Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 239/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato misto de aquisição de bens e serviços para produção do n.º 3 do Boletim
@Lumiar, a celebrar com Brain Smash Creative, Lda., com o preço contratual
de € 6.112,30 (seis mil, cento e doze euros e trinta cêntimos), ao qual acresce IVA,
à taxa legal em vigor, de 23%, nos termos propostos no respetivo projeto de
decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e notificar a
adjudicatária de tal decisão, notificando-a igualmente para apresentar os
documentos de habilitação em falta.
Aprovar a 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 6-Com/2017)

Aprovada por unanimidade
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3.

Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 240/2017: Adjudicação a Perfeito Perímetro, Lda. a execução
de diversas reparações no edifício da UTIL, no valor de € 414,00 (quatrocentos e
catorze euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total
de € 509,22 (quinhentos e nove euros e vinte e dois cêntimos). (Proposta n.º 8UTIL/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 241/2017: Adjudicação a Certoma, Lda. o fornecimento de 3
filtros de ar para o Motocão do Posto de Limpeza, no valor de € 278,29 (duzentos
e setenta e oito euros e vinte e nove cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 23%, perfazendo o total de € 342,30 (trezentos e quarenta e dois euros e
trinta cêntimos). (Proposta n.º 33-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 242/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de fio de
nylon para as roçadoras do Posto de Limpeza, no valor de € 123,31 (cento e vinte
e três euros e trinta e um cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 150,44 (cento e cinquenta euros e quarenta e quatro
cêntimos). (Proposta n.º 34-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 243/2017: Descabimentação da despesa autorizada no âmbito
do procedimento de ajuste direto n.º 59/2017; e
Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato de aquisição de 10.000 litros
de vinagre industrial para desmatação de infestantes na área da Freguesia 10 (dez)
depósitos com torneira, com capacidade de 1.000 litros cada, a celebrar com
COMTEMP – Companhia dos Temperos, Lda., por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 4.475,00 (quatro mil
quatrocentos e setenta e cinco euros) a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
correspondente, sendo o valor relativo ao depósito de cada depósito creditado em
caso de devolução dos mesmos em boas condições, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 35S/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.5.

Deliberação n.º 244/2017: Adjudicação a Restaurante Infante o fornecimento
de 95 almoços, no dia 31 de maio, no âmbito do Prémio Coletivo de Carnaval
2017, no valor de € 950,00 (novecentos e cinquenta euros), já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. (Proposta n.º 20-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.

4.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 245/2017: Aprovação da 9.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 23-T/2017).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 246/2017: Adjudicação a Global One, Lda. o fornecimento de
tinteiros para impressoras HP, no valor de € 713,40 (setecentos e treze euros e
quarenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo
o total de € 877,48 (oitocentos e setenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos).
(Proposta n.º 24-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do vogal Pedro Ângelo

Deliberação n.º 247/2017: Adjudicação a EPAL, S.A. reparações diversas em
contadores de água, para implementação dos sistemas de telemetria, no âmbito da
adesão ao serviço waterbeep, no valor de € 708,37 (setecentos e oito euros e trinta
e sete cêntimos), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 10EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 248/2017: Atribuição de subsídio ao Centro Social da Musgueira
para apoio aos treinos do Académico Clube de Ciências no Pavilhão desta
instituição, durante o mês de fevereiro, no valor de € 1.225,00 (mil duzentos e
vinte e cinco euros). (Proposta n.º 14-D/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.3.

Deliberação
n.º
249/2017:
Atribuição
de
subsídio
às seguintes coletividades, referente ao mês de fevereiro de 2017 (Proposta n.º
15-D/2017):
Basquetebol

540,00 €

Karaté

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Rugby e Basquetebol

360,00 €

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha

Boxe e Kickboxing

Academia Musical 1º de Junho 1893

Clube Atlético Alta de Lisboa

Académico Clube de Ciências

Ginástica
Xadrez
Judo

Futsal

196,80 €

180,00 €

180,00 €

360,00 €

360,00 €

Futsal

180,00 €

Recreativo Águias da Musgueira

Boxe e Futebol 11

720,00 €

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

Centro Social da Musgueira - Mediateca

Voleibol

180,00 €

Ténis de Mesa

180,00 €

Andebol

360,00 €

540,00 €

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Atletismo

180,00 €

Judo Clube de Lisboa

Andebol
Judo

180,00 €

Associação de Residentes de Telheiras

Aprovada por unanimidade

TOTAL:

180,00 €

5.056,80 €
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6.

6.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 250/2017: Adjudicação a Hipermercado Continente o
fornecimento de bens alimentares para reforço de lanches e para jantar convívio
a realizar com o grupo de 1.º e 2.º ano da CAF EB1 Telheiras, no valor de € 180,00
(cento e oitenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
72-E/2017).

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, 7 de março de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

