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ATA N.º 28/2017

Aos vinte dias de junho de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, reuniu a Junta de
Freguesia do Lumiar em sessão pública, na respetiva sede, com a presença do Presidente, da
Secretária, do Tesoureiro e dos vogais Eneida Godinho, Pedro Grilo e Rogério Santos. O
vogal Pedro Ângelo justificou a sua ausência junto do Presidente. Não comparecerem
residentes para usar da palavra.
1.
Informações
O executivo assinalou um momento de silêncio em homenagem às vítimas dos incêndios
que assolaram os concelhos de Pedrógão Grande, Góis, Pampilhosa da Serra, Castanheira de
Pera, Ansião, Figueiró dos Vinhos, Sertã e Arganil. De seguida, o executivo avaliou
brevemente as atividades realizadas no fim-de-semana anterior, nomeadamente as que
tiveram lugar na Quinta das Conchas no quadro da programação do mês de junho. O
Presidente deu nota das reuniões que realizou com a Associação Maense, com o Vereador
Jorge Máximo e com a Fundação Aga Khan.
2.

Propostas do Presidente
2.1.

Deliberação n.º 654/2017: Adjudicação a Prestibel – Empresa de Segurança,
Lda. o serviço extraordinário de vigilância, no âmbito do concerto de fado no
MNTraje que integra as festas do Lumiar, pelo valor de € 384,15 (trezentos e
oitenta e quatro euros e quinze cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 472,50 (quatrocentos e setenta e dois euros e cinquenta
cêntimos). (Proposta n.º 94-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.2.

Deliberação n.º 655/2017: Atribuição de subsídio a Academia Musical 1º
junho de 1893 para apoio ao lanche convívio no âmbito do 1º encontro de Bandas
Filarmónicas, no valor de € 720,00 (setecentos e vinte euros). (Proposta n.º 95C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 656/2017: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para
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atuação do artista Quim Barreiros, no âmbito das Festas do Lumiar 2017, por ajuste
direto, em função de critério material, com um montante máximo de despesa de
€ 9.000,00 (nove mil euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, remetendo,
para o efeito, convite à entidade Joaquim Barreiros, Lda. (NIPC 509736289),
isento de IVA ao abrigo do art. 6º do Código do IVA. (Proposta n.º 96-C/2017).

Aprovado por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 656/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de animação musical para arraiais das Festas do
Lumiar 2017, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de €
7.000,00 (sete mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com aprovação
das peças do procedimento e aprovação do convite à seguinte entidade: RV Pro,
Lda., e 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 (Proposta n.º 97C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 657/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de t-shirts, bonés e pulseiras, com estampagem, para
identificação dos participantes das atividades da Programação da Junta de
Freguesia do Lumiar para o Verão de 2017, por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de € 7.000,00 (sete mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal
em vigor, com aprovação das peças do procedimento e aprovação do convite à
seguinte entidade: Enerre – Produções e Representações, Lda., e 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 (Proposta n.º 60-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 658/2017: Adjudicação ao Atelier Gastronómico o
fornecimento de jantar volante para a Assembleia de Freguesia do Lumiar, a
realizar dia 30/06/2017, pelo valor de € 360,00 (trezentos e sessenta euros), a que
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acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 442,80 (quatrocentos e
quarenta e dois euros e oitenta cêntimos). (Proposta n.º 61-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.7.

Deliberação n.º 659/2017: Adjudicação a R.V. PRO, Lda. o aluguer de
equipamento de som, gravação áudio e apoio técnico, para a Assembleia de
Freguesia do Lumiar, a realizar dia 30/06/2017, pelo valor de € 420,00
(quatrocentos e vinte euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 516,60 (quinhentos e dezasseis euros e sessenta cêntimos). (Proposta
n.º 62-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 660/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
misto de aquisição de bens e serviços para a reabilitação elétrica do Lagar da Quint
de São Vicente, a celebrar com Electrobasso – Instalações Elétricas
Unipessoal, Lda. por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de € 5.000,00 (cinco mil euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 63-P/2017).

Aprovada por unanimidade
3. Propostas da Secretária
3.1.

Deliberação n.º 661/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de bens e serviços, revestindo a forma de contrato de prestação de
serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para conceção de guardaroupa para atuações dos grupos Wesa e MiniWea e da Oficina Artística, a celebrar
com Naara Suzana Saturnino da Silva, com um montante máximo de despesa
€ 500,00 (quinhentos euros), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto, com autorização
do pagamento de 30% do valor contratual a título de adiantamento, para aquisição
de bens móveis necessários à execução da atividade contratada, dispensando-se a
prestação de caução pelo co-contratante. (Proposta n.º 56-S/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 662/2017: Adjudicação à Polícia de Segurança Pública o
serviço de corte de trânsito e garante de segurança rodoviária e pedonal no
Arraial da Alta do Lumiar, a ter lugar dia 23/06/2017, no valor de 1.066,00 €
(Proposta n.º 57-S/2017).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas do Tesoureiro

4.1. Deliberação n.º 663/2017: Adjudicação a ArtiSintra, Lda. o fornecimento de
material de desgaste para utilização na sede e diversas valências da junta de
freguesia, pelo valor de € 1.454,52 (mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros
e cinquenta e dois cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 1.788,94 (mil, setecentos e oitenta e oito euros e noventa e quatro
cêntimos). (Proposta n.º 51-T/2017).

Aprovada por unanimidade
4.2. Deliberação n.º 664/2017: Adjudicação a Global One, Lda. o fornecimento de
consumíveis (impressoras) para utilização na sede e diversas valências da junta de
freguesia, pelo valor de € 2.424,19 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro euros
e dezanove cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 2.981,75 (dois mil, novecentos e oitenta e um euros e setenta e cinco
cêntimos). (Proposta n.º 52-T/2017).

Aprovada por unanimidade
4.3. Deliberação n.º 665/2017: Adjudicação a Quimilongra – Especialidades
Químicas, Lda. o fornecimento de produtos de limpeza para o mercado e posto
de limpeza, pelo valor de € 306,46 (trezentos e seis euros e quarenta e seis
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 376,95
(trezentos e setenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos). (Proposta n.º 53T/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.

Propostas do vogal Rogério Santos

5.1. Deliberação n.º 666/2017: Proposta de Regulamento Interno do CAF de
Telheiras 2017-2018. (Proposta n.º 159-E/2017).

Aprovada por unanimidade
5.2. Deliberação n.º 667/2017: Proposta de Regulamento Interno do CAF de São
Vicente 2017-2018. (Proposta n.º 160-E/2017).

Aprovada por unanimidade
5.3.

Deliberação n.º 668/2017: Proposta de Regulamento Interno do CAF da
Quinta dos Frades 2017-2018. (Proposta n.º 161-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.4. Deliberação n.º 669/2017: Adjudicação ao Museu do Oriente o fornecimento
de 100 entradas para visitar o museu, no âmbito das atividades de Verão CAF –
EB1 Telheiras, no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), já acrescido de
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 162-E/2017).

Aprovada por unanimidade
5.5. Deliberação n.º 670/2017: Adjudicação a EGEAC – Empresa de Gestão de
Equipamentos e Animação Cultural, EM, SA o fornecimento de 100 entradas
ao Padrão dos Descobrimentos para visitar o museu, no âmbito das atividades de
Verão da CAF – EB1 Telheiras, no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros),
já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 163-E/2017).

Aprovada por unanimidade
5.6. Deliberação n.º 671/2017: Adjudicação a MAAT – Fundação EDP a aquisição
de visitas guiadas ao museu para 100 crianças, no âmbito das atividades de Verão
da CAF EB1 Telheiras, no valor de € 80,00 (oitenta euros), já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. (Proposta n.º 164-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.7. Deliberação n.º 672/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de transporte para a Programação para o Verão,
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 60.000,00 (sessenta
mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, com aprovação das peças do
procedimento e aprovação de convite, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo
24.º do Código dos Contratos Públicos, por motivo de urgência imperiosa
decorrente da ausência imprevista de fornecedor, à seguinte entidade Barraqueiro
Transportes, S.A., e delegação no Presidente da competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento e
os erros e omissões do caderno de encargos (Proposta n.º 165-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.8. Deliberação n.º 673/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de fornecimento de refeições para a
Programação para o Verão, por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de € 15.000,00 (quinze mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor,
com aprovação das peças do procedimento e aprovação de convite, à seguinte
entidade Grinalda de Letras, Unipessoal, Lda., e delegação no Presidente da
competência para resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações
das peças do procedimento e os erros e omissões do caderno de encargos
(Proposta n.º 166-E/2017).

Aprovada por unanimidade

5.9. Deliberação n.º 674/2017: Adjudicação tendente à celebração de 5 (cinco)
contratos de prestação de serviços de acompanhamento e de monitorização de
atividades no CAF de S. Vicente, com André Serra (NIF: 205 301 207), para a 2ª
quinzena de junho, pelo valor de € 400, Sara Pina (NIF: 266 361 501), para a 2ª
quinzena de junho e julho, pelo valor de € 1.200, Marta Palma (NIF: 251
388 719), para o mês de julho, pelo valor de € 800, Maria Santos (NIF: 263
771 318), para o mês de julho pelo valor de € 800 e João Jesus (NIF: 243 013 205)
para a 2ª quinzena de junho, pelo valor de € 400. (Proposta n.º 167-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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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, 20 de junho de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

