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ATA N.º 36/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 21 de agosto de 2018
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão publica, na respetiva sede, sita na
Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 47.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes 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. O vogal Pedro Saraiva justificou a sua ausência junto do Presidente.
Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.

1. Intervenção do público

Não compareceram cidadãos residentes para usar da palavra no ponto da ordem de
trabalhos reservado para o efeito.
2. Informações

2.1. O executivo procedeu ao levantamento das prioridades para o reinício de atividades
após o período do verão, em particular das atividades sénior para setembro, do
arranque de atividade letiva e nas Componentes de Apoio à Família e na Universidade
da Terceira Idade do Lumiar e do apoio às coletividades que iniciam novas épocas
desportivas.
2.2. O executivo discutiu ainda a programação de investimento na área da Higiene
Urbana, a articular com a Câmara Municipal de Lisboa no que respeita quer às
instalações do posto de limpeza, quer ao reforço de viaturas e equipamentos.
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2.3. Finalmente, o Presidente deu nota das necessidades de divulgação do Mercado
Biológico após a sua abertura, bem como dos preparativos em curso para articulação da
exploração do estacionamento contíguo ao edifício conjuntamente com a atividade do
Mercado. Foram ainda discutidas algumas outras questões pendentes no Mercado,
nomeadamente ao nível da abertura de novos espaços e de correção de questões
decorrentes da obra, ainda na respetiva garantia.

3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º: 518/2018: Adjudicação à LISBOAGÁS GDL – Sociedade
Distribuidora de Gás Natural de Lisboa ligação à rede de gás natural do Mercado
do Lumiar, construção de um troço de rede distribuição, ramal de ligação e
respetivos acessórios, inclui inspeção por entidade competente, pelo valor de €
1.476,93 (mil, quatrocentos e setenta e seis euros e noventa e três cêntimos),
com IVA incluído à taxa legal em vigor: (Proposta n.º 20-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária

4.1.

Deliberação n.º: 519/2018: Retificação da deliberação de 13 de Abril de 2018,
nos termos: “Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de turismo para Viagem Sénior a Paris, a
celebrar com a entidade Concorrente TOP ATLÂNTICO, NIPC 501 061 126, com o
preço contratual de € 43.335,00, acrescido de IVA, de acordo com o “Regime da
margem de lucro – Agências de viagens”, aprovado pelo Decreto- Lei n.º
221/1985, de 3 de julho” e retificação do cabimento n.º 1340 e o compromisso
n.º 1581 com o valor de € 46.823,47 (quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e
três euros e quarenta e sete cêntimos) (Proposta n.º 59-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.2.

Deliberação n.º: 520/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) de contrato de aquisição de serviços de catering para os
participantes dos arraiais das Festas do Lumiar 2018 com a entidade Atelier
Gastronómico 2, Lda. por ajuste direto, até ao preço de € 6.396,00 (seis mil,
trezentos e noventa e seis euros), já IVA à taxa legal em vigor; sendo o valor de
cada refeição de € 15,99, já com IVA à taxa legal.
Notificar a entidade Atelier Gastronómico 2, Lda. apresentar os documentos de
habilitação exigidos nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos
Contratos Públicos e ponto 10.º do Ofício Convite: (Proposta n.º 60-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 521/2018: Adjudicação à Liberty Seguros, S.A. seguro para os
participantes do Junta-te ao Verão Senior, de 27/08/2018 a 07/09/2018, no valor
de € 310 (trezentos e dez euros), isento de IVA: (Proposta n.º 61-S/2018).

5. Propostas subscritas pelo Tesoureiro

Aprovada por unanimidade

5.1. Deliberação n.º 522/2018: Aprovação da 10.ª e 11.ª alteração ao Orçamento e 8ª
alteração ao Plano de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2018, de acordo
com os quadros em anexo à presente proposta e que da mesma fazem parte
integrante. (Proposta n.º 11-T/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata

6.1.

Deliberação n.º 523/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços aquisição de serviços de limpeza anual das
escolas, com a entidade VADECA - FACILITY SERVICES, S.A., por ajuste direto,
pelo preço de € 16.413,00 (dezasseis mil e quatrocentos e treze euros), acrescido
de IVA, à taxa legal em vigor e notificar a entidade para apresentar os
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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 109E/2018).
Aprovada por unanimidade
6.2.

Deliberação n.º: 524/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) de contrato de contrato empreitada de obras públicas de
reparação integral do parque infantil do Jardim de Infância de Telheiras com a
entidade Bricantel- Comércio de Material Elétrico de Bragança, Lda., por ajuste
direto, pelo preço de 24.504,59€ (vinte e quatro mil quinhentos e quatro euros
e cinquenta e nove cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor.
Notificar a entidade Bricantel- Comércio de Material Elétrico de Bragança, Lda.
apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no
artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos e ponto 10.º do Ofício Convite:
(Proposta n.º 110-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º: 525/2018: Abertura de 1 (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 acompanhamento de crianças dos Jardins de Infância da área da freguesia
do Lumiar, para o período entre 1 de setembro e 31 de dezembro 2018, no
montante até € 3.200 (três mil e duzentos euros) acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, com convite a BRUNO FILIPE CARVALHO PINTO, com aprovação das
peças do procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de
encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, delegando no
Presidente da Junta de Freguesia a sua assinatura e delegação no Presidente da
Junta de Freguesia a competência para resposta aos pedidos de esclarecimento,
aprovar as retificações das peças do procedimento, os erros e omissões do
caderno de encargos e decidir sobre a suspensão e prorrogação do prazo para a
apresentação de propostas (Proposta n.º 111-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.4.

Deliberação n.º: 526/2018: Abertura de 1 (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 acompanhamento de crianças dos Jardins de Infância da área da freguesia
do Lumiar, para o período entre 1 de setembro e 31 de dezembro 2018, no
montante até € 3.200 (três mil e duzentos euros) acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, com convite a INÊS FILIPA GOMES DA SILVA, aprovação das peças do
procedimento (convite à apresentação de propostas e caderno de encargos),
conforme minutas em anexo à presente proposta, delegando no Presidente da
Junta de Freguesia a sua assinatura e delegação no Presidente da Junta de
Freguesia a competência para resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar
as retificações das peças do procedimento, os erros e omissões do caderno de
encargos e decidir sobre a suspensão e prorrogação do prazo para a
apresentação de propostas (Proposta n.º 112-E/2018).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Saraiva
6.5.

Deliberação n.º: 527/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de prestação de serviço em funções públicas, na
modalidade de avença, para execução funções de fiscalização do espaço público
e qualidade, por 5 meses, com um montante máximo de despesa de € 6.000,00
(seis mil euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, 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, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua
assinatura e aprovação do convite a José Manuel Dias Ferreira e delegação no
Presidente da Junta de Freguesia da competência para resposta aos pedidos de
esclarecimento (Proposta n.º 40-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, 21 de agosto de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

