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ATA N.º 36/2017

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, 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.
1.
Informações
O executivo fez um breve balanço das intervenções em curso na Freguesia e do seu avanço
durante o período do mês de agosto, em particular das obras do programa “Uma Praça em
Cada Bairro”, cuja conclusão se estima para o final do mês de setembro.
2.

Propostas apresentadas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 845/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
procedimento de contrato de empreitada para requalificação e adaptação do Lagar
de S. Vicente, sito na Rua Prof. Francisco Gentil, n.º 33, que futuramente acolherá
o novo Pólo da Junta de Freguesia do Lumiar, por ajuste direto, a celebrar com
Roadwork, Construções e Obras Públicas, Lda., com o preço contratual de €
29.895,02 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e cinco euros e dois cêntimos),
ao qual acresce IVA, à taxa legal em vigor nos termos propostos no respetivo
Relatório Final, que desta deliberação é parte integrante, e notificar a adjudicatária
de tal decisão, notificando-a igualmente para apresentar os documentos de
habilitação em falta. Aprovação da minuta do contrato a celebrar, de acordo com
o proposto no Relatório Final e do conteúdo da mesma notificar o adjudicatário.
(Proposta n.º 77-P/2017).

Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 846/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para a execução de trabalhos de
requalificação do Mercado do Lumiar, a celebrar com Carpintaria - Santa Rita
e Filhos Lda., com o preço € 112.856,00 (cento e doze mil, oitocentos e
cinquenta e seis euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º
78-P/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.3.

Deliberação n.º 847/2017: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de empreitada de obras públicas para execução de trabalhos de
requalificação (de tetos, pavimentos, carpintaria e caixilharia) do edifício anexo ao
Palacete sito no n.º 156 da Alameda das Linhas de Torres, que futuramente
acolherá a “Casa da Cidadania”, a celebrar com Glassteves, Unipessoal, Lda.,
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 93.349,00 (noventa
e três, trezentos e quarenta e nove euros), mais IVA, à taxa legal em vigor, de 6%
(seis por cento). (Proposta n.º 79-P/2017).

Aprovada por unanimidade
2.4.

Deliberação n.º 848/2017: Adjudicação a Liberty Seguros do seguro de
responsabilidade civil o para o Festival Mudança, a ter lugar no próximo dia 9 de
setembro, na Quinta das Conchas, no valor de € 125,00 (cento e vinte e cinco
euros), isento de IVA. (Proposta n.º 133-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.5.

Deliberação n.º 849/2017: Adjudicação a Polícia de Segurança Pública o
serviço de presença da Polícia, no Festival Mudança, a realizar no próximo dia 9
de setembro, na Quinta das Conchas, no valor de € 383,00 (trezentos e oitenta e
três euros), isento de IVA. (Proposta n.º 134-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.6.

Deliberação n.º 850/2017: Adjudicação a Barral Audiovisuais, Unipessoal,
Lda. o aluguer de equipamento de som e luz para o Festival Mudança, que
decorrerá no próximo dia 9 de setembro, na Quinta das Conchas, no valor de €
1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 1.537,50 (mil quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta
cêntimos). (Proposta n.º 135-C/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.7.

Deliberação n.º 851/2017: Adjudicação a Bombeiros Voluntários
Lisbonenses o serviço de presença de equipa de bombeiros no Festival Mudança,
que decorrerá no próximo dia 9 de setembro, na Quinta das Conchas, no valor de
€ 540,00 (quinhentos e quarenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 664,20 (seiscentos e sessenta e quatro euros e vinte
cêntimos). (Proposta n.º 136-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.8.

Deliberação n.º 852/2017: Adjudicação a Grupo Vendap o aluguer de sanitários
para o Festival Mudança, a realizar no próximo dia 9 de setembro, na Quinta das
Conchas, no valor de € 300,00 (trezentos euros), a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, perfazendo o total de € 369,00 (trezentos e sessenta e nove euros).
(Proposta n.º 137-C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.9.

Deliberação n.º 853/2017: Adjudicação a Topfrio – Soluções de Climatização
a execução de trabalhos de relocalização de 4 equipamentos de ar condicionado
no antigo edifício da UTIL, no valor de € 1.636,60 (mil seiscentos e trinta e seis
euros e sessenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 2.013,02 (dois mil e treze euros e dois cêntimos). (Proposta n.º 138C/2017).

Aprovada por unanimidade
2.10.

Deliberação n.º 854/2017: Adjudicação a Electrobasso – Instalações elétricas
a adaptação das instalações elétricas da Casa da Cidadania, edifício anexo ao Lagar
de São Vicente, no valor de € 1.047,30 (mil e quarenta e sete euros e trinta
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
1.288,18 (mil duzentos e oitenta e oito euros e dezoito cêntimos). (Proposta n.º
80-P/2017).

Aprovada por unanimidade
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2.11.

Deliberação n.º 855/2017: Emissão de parecer prévio favorável à celebração de
1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, destinados a garantir o bom funcionamento das atividades e serviços da
Universidade da Terceira Idade do Lumiar e aprovação da decisão de adjudicação
de 1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade
de avença, a celebrar com Naomi Charlotte Ferrada Guerreiro, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
3.200,00 (três mil e duzentos euros), mais IVA, se devido, à taxa lega em vigor, de
01 de setembro até 31 de dezembro de 2017, a pagar em 4 (quatro) prestações
mensais de € 800,00 (oitocentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto. (Proposta n.º 81-P/2017).

Aprovada por unanimidade

2.12.

Deliberação n.º 856/2017: Atribuição de subsídio à Associação de Residentes
do Alto do Lumiar (ARAL) para apoio ao Festival Mudança, no valor de €
3.500,00 (três mil e quinhentos euros). (Proposta n.º 139-C/2017).

Aprovada por unanimidade

2.13.

Deliberação n.º 857/2017: Propostas a submeter à Assembleia de Freguesia do
dia 30 de junho, a saber: (Proposta n.º 3-AFL/2017).
 Compromissos Plurianuais
 CDCs com Município de Lisboa e documentação complementar

Aprovada por unanimidade

3.

Propostas apresentadas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º 858/2017: Atribuição de subsídio à Associação Joana Grupo
de Teatro para a performance “Era uma vez no Palacete…”, referente ao mês de
agosto, no valor de € 800,00 (oitocentos euros). (Proposta n.º 89-S/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º 859/2017: Adjudicação a Liberty Seguros do seguro de
responsabilidade civil e de acidentes, destinado aos participantes e monitores da
atividade Junta-te ao Verão Sénior, no valor de € 268,80 (duzentos e sessenta e
oito euros e oitenta cêntimos), isento de IVA. (Proposta n.º 90-S/2017).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 860/2017: Aprovação da 32.ª e 33.ª alteração ao Orçamento e
22.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimento 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 64-T/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
5.1.

Deliberação n.º 861/2017: Adjudicação à Perene S.A da limpeza dos espaços
expectantes entre a Rua António Quadros e a Escola de São Vicente e o futuro
espaço do Dog Park de Telheiras, na Rua Prof. Francisco Gentil, no valor de €
2.706,61 (dois mil setecentos e seis euros e sessenta e um cêntimos), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 3.329,13 (três mil trezentos e
vinte e nove euros e treze cêntimos). (Proposta n.º 48-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.2.

Deliberação n.º 862/2017: Adjudicação à Prestígio Verde, Lda. da limpeza de
pinheiros que se encontravam pendentes para a via pública, no valor de € 2.200,00
(dois mil e duzentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo
o total de € 2.332,00 (dois mil trezentos e trinta e dois euros). (Proposta n.º 49EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.3.

Deliberação n.º 863/2017: Adjudicação à Perene S.A da limpeza de espaço
expectante na Estrada de Telheiras, no valor dee € 991,56 (novecentos e noventa
e um euros e cinquenta e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 1.219,62 (mil duzentos e dezanove euros e sessenta e dois
cêntimos). (Proposta n.º 50-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
5.4.

Deliberação n.º 864/2017: Atribuição de subsídio ao Recreativo Águias da
Musgueira para apoio das atividades desportivas, no âmbito da modalidade de
Futebol 11 para a época desportiva 2017/2018, no valor de € 5.000,00 (cinco mil
euros). (Proposta n.º 76-D/2017).

Aprovada por unanimidade
5.5.

Deliberação n.º 865/2017: Adjudicação à Perfeito Perímetro, Lda. a reparação
de caleira de teto do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar,
no valor de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o tal de € 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis euros).
(Proposta n.º 77-D/2017).

Aprovada por unanimidade

6.

Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 866/2017: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de empreitada de obras públicas para a melhoria de
condições nas escolas: Básica Padre e Melo, São Vicente, Básica Quinta dos
Frades, Básica de Telheiras n.º 1 e Básica Nuno Cordeiro, a celebrar com Perfeito
Perímetro – Construções, Lda., com o preço até € 14.364,40 (catorze mil,
trezentos e sessenta e quatro euros e quarenta cêntimos), sendo a € 12.131,70
(doze mil, cento e trinta e um euros e setenta cêntimos) acresce IVA à taxa legal
de 6% (seis por cento) e a € 2.232,70 (dois mil, duzentos e trinta e dois euros e
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setenta cêntimos) acresce IVA à taxa legal de 23% (vinte e três por cento).
(Proposta n.º 202-E/2017).

Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º 867/2017: Adjudicação a Perfeito Perímetro, Lda. a reparação
de casa de banho da Escola Básica Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, no valor de €
190,00 (cento e noventa euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 233,70 (duzentos e trinta e três euros e setenta cêntimos).
(Proposta n.º 203-E/2017).

Aprovada por unanimidade
6.3.

Deliberação n.º 868/2017: Adjudicação a Perfeito Perímetro, Lda. a reparação
da cozinha da Escola Básica de Telheiras (EB1), no valor de € 1.585,00 (mil
quinhentos e oitenta e cinco euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 1.949,55 (mil novecentos e quarenta e nove euros e
cinquenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º 204-E/2017).

Aprovada por unanimidade
6.4.

Deliberação n.º 869/2017: Adjudicação a Ikea Portugal o fornecimento de
mobiliário para as salas da Componente de Apoio à Família da Quinta dos Frades,
no valor de € 700,00 (setecentos euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 205-E/2017).

Aprovada por unanimidade
6.5.

Deliberação n.º 870/2017: Aprovar a abertura de 21 (vinte e um) procedimentos
de ajuste direto para formação de contratos de aquisição de serviços, revestindo a
forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade
de tarefa, para execução de tarefas de coordenação e monitorização de atividades
e crianças das Componentes de Apoio à Família da área da freguesia do Lumiar,
com o objeto melhor discriminado na coluna (1) da tabela infra, para o período
entre 1 de setembro e 31 de dezembro 2017, com convite às entidades
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identificadas na coluna (2) e montantes máximos de despesa inscritos na coluna
(3) da mesma tabela:

ENTIDADE
Coordenação de atividades de C. A. João Pedro da Silva Pereira
Família Quinta dos Frades
Taborda
Coordenação de atividades de C. A. Paula Alexandra de Carvalho
Família Telheiras
Alves
Monitorização de atividades e
Admir Rodrigues Bento de
crianças C. A. Família S. Vicente
Carvalho
Monitorização de atividades e
Ana Filipa Rodrigues Silva
crianças C. A. Família S. Vicente
Monitorização de atividades e
Lurdes Cristina Magalhães
crianças C. A. Família S. Vicente
Laranjeira
Monitorização de atividades e
Joana Filipa Gonçalves Mateus
crianças C. A. Família S. Vicente
Monitorização de atividades e
Edgar Fortes Cabral
crianças C. A. Família S. Vicente
Monitorização de atividades e
Milena Jacinta Kwan
crianças C. A. Família S. Vicente
Guerreiro
Monitorização de atividades e
Mariana Martins Bernardino
crianças C. A. Família S. Vicente
Boléo
Monitorização de atividades e
Eugénia Almeida Barreto
crianças C. A. Família S. Vicente
Lopes
Monitorização de atividades e
Ana Catarina Martins Lucas da
crianças C. A. Família S. Vicente
Silva
Monitorização de atividades e
Vanessa Guerreiro Moreira
crianças C. A. Família S. Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Quinta dos
Igor Manuel Gonçalves Pereira
Frades
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Quinta dos
Andreia Filipa Nave do Carmo
Frades
Monitorização de atividades e
crianças do centro de artes e
Sónia Alexandra Branco
formação do Bairro da Cruz
Francisco
Vermelha
OBJETO

PREÇO BASE

€ 4.800,00 + IVA
€ 4.800,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA

€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.000,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
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Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Quinta dos
Frades
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Telheiras
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Telheiras
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Telheiras
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Telheiras
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Telheiras

Anabela Nascimento Bessa
Sandro Filipe Santos da Costa
João Miguel Duarte Rosa

Catarina Pereira Emydio da
Silva
Maria Manuel de Frias e
Gouveia Cabral
Joana Rita Pereira Afonso

€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA
€ 3.200,00 + IVA

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.
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 206-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.6. Deliberação n.º 871/2017: Adjudicação de 3 (três) procedimentos de ajuste direto
para formação de contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos
de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para execução
de tarefas de monitorização de atividades e crianças no CAF S. Vicente, para um
período previsível de 8 (oito) dias, entre 1 e 12 de setembro de 2017, com convite às
entidades identificadas na coluna (1) da tabela infra e montantes máximos de despesa
inscritos na coluna (2) da mesma tabela (Proposta n.º 207-E/2017).
ENTIDADE
André Serra (NIF: 205 301 207)
João Jesus (NIF: 243 013 205)
Sara Pina (NIF: 266 361 501)

Aprovada por unanimidade

PREÇO BASE
€ 400,00 + IVA
€ 400,00 + IVA
€ 400,00 + IVA
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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, 29 de agosto de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

