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ATA N.º 23/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 22 de maio de 2018
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 34.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os membros da Junta de Freguesia, a saber, o Presidente,
Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César, o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais
Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Informações

1.1. O Presidente informou o executivo das reuniões mantidas na semana anterior com
a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, com a Vereadora Paula Marques
e com o Presidente da GEBALIS.
1.2. O executivo realizou um balanço final da 9.ª edição do Festival de Telheiras, tendo
especialmente saudado a realização pela primeira vez de um encontro de Cante
Alentejano, promovido pelo Grupo de Cantares de São Vicente e assinalado a
conclusão das comemorações do 20.º aniversário do teatroàparte.
1.3. O executivo endereçou ainda as felicitações à Paróquia de Nossa Senhora do
Carmo pela celebração do seu 25.º aniversário e pelo 20.º aniversário da
Carmoteca, tendo o Presidente e a Secretária dado nota da sua presença nas
comemorações realizadas no sábado anterior.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente

2.1. Deliberação n.º 317/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de sistema de frio para o Mercado do Lumiar com a entidade
Soresime – Rep. Imp. Equip. Hoteleiros, Lda., por ajuste direto, pelo preço de
€17.069,07 (dezassete mil e sessenta e nove euros e sete cêntimos), acrescido de
IVA, se devido, à taxa legal, com notificação da entidade para apresentar os
documentos de habilitação em falta exigidos no termos do disposto no artigo 81.º
do Código dos Contratos Públicos e ponto 10.º do Ofício Convite e aprovação da
minuta do contrato a celebrar, de acordo com a proposta elaborada pelos serviços
administrativos desta Junta (Proposta n.º 8-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade
2.2. Deliberação n.º 318/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da Banda
Kumpania Algazarra, no âmbito das Festas do Lumiar 2018, por ajuste direto, em
função de critério material, com um montante máximo de despesa de € 7.000,00
(sete mil euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, remetendo, para o
efeito, convite à entidade Farra Fanfarra Associação Cultural (NIPC 508825520),
com 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, 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 31-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 319/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para atuação musical da cantora Susy no âmbito da Festas
do Lumiar 2018, a celebrar com Susana Manuela Ribeiro Guerra, por ajuste direto
de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de € 500,00
(quinhentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando
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sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto
(Proposta n.º 32-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 320/2018: Adjudicação a KSR Brindes Publicitários, Lda.
fornecimento de 300 t-shirts para claque das Marchas 2018, no valor de € 476
(quatrocentos e setenta e seis euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 585,48 (quinhentos e oitenta e cinco euros e quarenta e
oito cêntimos) (Proposta n.º 33-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.5.

Deliberação n.º 321/2018: Atribuição da 2.ª tranche do subsídio de apoio à
realização da 9.ª edição do Festival de Telheiras, no valor de € 5.000 (cinco mil
euros) organizada pela Parceira Local de Telheiras e pela Junta de Freguesia do
Lumiar, à Associação Viver Telheiras (Proposta n.º 34-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.6.

Deliberação n.º 322/2018: Atribuição de subsídio à Associação APARM –
Academia Portuguesa de Artes Musicais correspondente à 3.ª tranche de apoio
à organização e produção da Temporada de Órgão no Colégio de S. João de Brito,
no valor de € 7.000,00 (sete mil euros). (Proposta n.º 35-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.7.

Deliberação n.º 323/2018: Atribuição de subsídio à Associação Gerador para
apoio suplementar à instalação no edifício da Casa da Cidadania, no valor de €
1.150,00 (mil cento e cinquenta euros). (Proposta n.º 36-C/2018).
Aprovada por unanimidade
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2.8.

Deliberação n.º 324/2018: Atribuição de subsídio à Associação de Residentes
de Telheiras para apoio à produção da representação de 2018, no valor de €
1.000,00 (mil euros). (Proposta n.º 37-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.9.

Deliberação n.º 325/2018: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º de
Junho de 1893 para apoio ao encontro de bandas filarmónicas realizado na
Comunidade Hindu de Portugal, no valor de € 350 (trezentos e cinquenta euros).
(Proposta n.º 38-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.10. Deliberação n.º 326/2018: Atribuição de subsídio à Comunidade Hindu de
Portugal para apoio ao evento de dança Transiting Traditions, no valor de € 500
(quinhentos euros). (Proposta n.º 39-C/2018).
Aprovada por unanimidade
2.11. Deliberação n.º 327/2018: Atribuição de subsídio à Academia 1.º de Junho de
1893 correspondente à 3.ª e última tranche de apoio à Marcha Popular do
Lumiar, no valor de 2.000 € (dois mil euros) (Proposta n.º 40-C/2018).
Aprovada por unanimidade
2.12. Deliberação n.º 328/2018: Atribuição de subsídio à Federação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas correspondente ao apoio a atividades
de educação para a cidadania no plano rodoviário, integradas na iniciativa
Telheiras em Movimento 2017, no valor de 1.400 € (mil e quatrocentos euros)
(Proposta n.º 41-C/2018).
Aprovada por unanimidade
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2.13. Deliberação n.º 329/2018: Atribuição de subsídio à Casa do Minho em Lisboa
para apoio ao investimento na realização de obras de adaptação da respetiva
sede, no valor de 700 € (setecentos euros) (Proposta n.º 42-C/2018).
Aprovada por unanimidade
3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1. Deliberação n.º 330/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 500 (quinhentos
euros) ao RAIZES – Associação à Criança e ao Jovem com vista a apoiar o projeto
Claquete, na filmagem de 5 retratos do projeto BIP-ZIP Nôs Retrato (Proposta n.º
29-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 331/2018: Aprovação da atribuição de apoio monetário no valor
de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), no âmbito do Fundo de Emergência
Social, nos termos da proposta em anexo, para pagamento de despesas
habitacionais de emergência (Proposta n.º 30-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 332/2018: Revogação da decisão de contratar aprovada por
Deliberação n.º 254/2018, de 17 de abril de 2018 e realização das diligências
necessárias para descabimentar a despesa (Proposta n.º 31-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3.4. Deliberação n.º 333/2018: Autorização para aquisição de serviços de
acompanhamento de passeios sénior a Alexandre Curado, para os passeios
mensais e fins-de-semana sénior, no valor de € 1.740 (mil setecentos e quarenta
euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se devido (Proposta n.º 32-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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4. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
4.1. Deliberação n.º 334/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para policiamento no evento Cidade das Crianças, com a
PSP – Comando Metropolitano de Lisboa – 3.ª Divisão, com um montante
máximo de despesa € 2.433,54 (dois mil quatrocentos e trinta e três euros e
cinquenta e quatro cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 72-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2. Deliberação n.º 335/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de chapéus-de-sol, t-shirts, bonés e pulseiras com
estampagem, para identificação dos participantes das atividades da programação
da Junta de Freguesia do Lumiar para o Verão 2018, com a entidade TOUCH UP
Unipessoal, Lda., por ajuste direto, pelo preço de € 4.239,18 (quatro mil, duzentos
e trinta e nove mil e dezoito cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 73-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4.3. Deliberação n.º 336/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de fornecimento de refeições para a atividade
“JUNTA-te ao Verão 2018” e CAFs com a entidade Gertal - Companhia Geral de
Restaurantes e Alimentação S.A. por ajuste direto, até ao preço de € 9.135,75
(nove mil, cento e trinta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos.), mais IVA à taxa
legal em vigor de 13%; sendo o valor da refeição de criança de € 1,74, mais IVA à
taxa legal de 13% e o valor da refeição de adulto de € 2,92 mais IVA à taxa legal de
13% e notificação da entidade para apresentar os documentos de habilitação
exigidos no termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e
ponto 10.º do Ofício Convite (Proposta n.º 74-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.4. Deliberação n.º 337/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de transporte de 19 casinhas de madeira, no
âmbito do evento “Lumiar, Cidade das Crianças” com a entidade Transportes Cá
vai Sintra, Lda. por ajuste direto, pelo preço de € 2.800,00 (dois mil e oitocentos
euros), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 75-E/2018).
Aprovada por unanimidade
4.5. Deliberação n.º 338/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para serviço de refeição para os voluntários que darão apoio
ao evento da Cidade das Crianças, com a empresa Gertal - Companhia Geral de
Restaurantes e Alimentação S.A. (NIPC 500126623), com um montante máximo
de despesa € 594,00 (quinhentos e noventa e quatro euros), já com IVA incluído,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto (Proposta n.º 76-E/2018).
Aprovada por unanimidade
4.6. Deliberação n.º 339/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de aluguer de casas de banho
portáteis, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções
públicas, dentro do recinto da Cidade das Crianças entre 29 de maio e 01 de junho
de 2018, com a empresa REMSA (NIPC 502 899 972), com um montante máximo
de despesa € 1.512,90 (mil quinhentos e doze euros e noventa cêntimos), já com
IVA incluído à taxa legal, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar
e de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 77-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4.7.

Deliberação n.º 340/2018: Adjudicação a R.V. PRO, Lda. aluguer de 3 microfones
de cabeça para os dias 29 a 31 de maio e 1 de junho, no valor de € 200 (duzentos
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euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 246
(duzentos e quarenta e seis euros) (Proposta n.º 78-E/2018).
Aprovada por unanimidade
4.8.

Deliberação n.º 341/2018: Adjudicação à WORTEN – Equipamentos para o Lar,
S.A. aquisição de walkie talkie Midland XT-70 C1180 preto para o evento Cidade
das Crianças, pelo valor de € 240 (duzentos e quarenta euros), com IVA incluído
à taxa legal em vigor (Proposta n.º 79-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4.9.

Deliberação n.º: 342/2018: Abertura de procedimento tendente à formação de
contrato de prestação de serviços para execução do projeto Lumiar Cidade das
Crianças (atividades de prevenção rodoviária e ambiental e coordenação e
preparação das atividades didáticas a realizar no recinto), no valor de € 19.000
(dezanove mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido, com
convite à seguinte entidade: Mundo Catita, Lda. (Proposta n.º 80-E/2018).
Aprovada por unanimidade

4.10. Deliberação n.º 343/2018: Anulação da Deliberação n.º 300/2018, aprovada na
reunião do passado dia 8 de maio, e correspondente à Proposta n.º 65-E, na
medida em que representa uma duplicação por lapso da Deliberação n.º
278/2018, correspondente à Proposta n.º 54-E, aprovada na reunião de 2 de maio.
(Proposta n.º 81-E/2018)
Aprovada por unanimidade

4.11. Deliberação n.º: 344/2018: Adjudicação à WORTEN, S.A. da aquisição de uma
máquina fotográfica, 2 cartões SD e um seguro, pelo valor de € 1.010 (mil e dez
euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 4-COM/2018).
Aprovada por unanimidade
5. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
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5.1. Deliberação n.º 345/2018: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de abril de 2018 (Proposta n.º 43-D/2018).
Basquetebol
Academia Musical 1º de Junho 1893
Associação de Residentes do Alto do Lumiar
Clube Atlético Alta de Lisboa

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha
Académico Clube de Ciências

Centro Social da Musgueira - Mediateca

Ginástica

196,80 €

Xadrez

180,00 €

Judo

180,00 €

Karaté

Rugby e Basquetebol

Boxe e Kickboxing

360,00 €

Voleibol

180,00 €

Ténis de Mesa

180,00 €

Futsal

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

Judo Clube de Lisboa

360,00 €

360,00 €

Boxe e Futebol 11

Associação de Residentes de Telheiras

180,00 €

Futsal

Recreativo Águias da Musgueira

Associação Moradores do B.º Cruz Vermelha

540,00 €

180,00 €

720,00 €

540,00 €

Andebol

360,00 €

Andebol

180,00 €

Atletismo
Judo

TOTAL

180,00 €

180,00 €

5.056,80 €

Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 346/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 643,32 (seiscentos
e quarenta e três euros e trinta e dois cêntimos) ao Recreativo Águias da
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Musgueira com vista a apoiar a reparação da carrinha que é utilizada nas
atividades futebol 11 (Proposta n.º 44-D/2018).
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 347/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 245 (duzentos e
quarenta e cinco euros) ao Recreativo Águias da Musgueira com vista a apoiar
reforços alimentares das atividades futebol 11, inseridas no 25 de abril (Proposta
n.º 45-D/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
6.1. Deliberação n.º 348/2018: Adjudicação a Justino Gomes Bessa & Filhos, Lda.
fornecimento e colocação de 2 pneus, na viatura 40-PF-98, no valor de € 139,33
(cento e trinta e nove euros e trinta e três cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, perfazendo o total de € 171,37 (cento e setenta e um euros e trinta e
sete cêntimos) (Proposta n.º 29-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 349/2018: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
a David Miguel Nascimento Oliveira, portador do NIF n.º 229920683, no valor
reclamado de €171,38 (cento e setenta e um euros e trinta e oito cêntimos),
derivada de responsabilidade civil pelo risco decorrente de atividade
especialmente perigosa, na sequência da projeção de pedras, no decurso da
execução de trabalhos de deservagem da via pública na Rua Adriana de Vecchi,
pelas 10h do dia 04 de maio de 2018 (Proposta n.º 30-LHU/2018).
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, 22 de maio de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

