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ATA N.º 39/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 13 de setembro de 2018
Aos treze dias do mês de setembro 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 50.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e o vogal Henrique Sá Melo. Os vogais Elsa Fragata, Pedro
Ângelo e Pedro Saraiva justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações

1.1. O Presidente deu nota ao executivo da visita da Secretária de Estado Adjunta e da
Educação ao Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, para abertura das novas áreas
reabilitadas durante o período do verão.
1.2. O Presidente informou ainda o executivo do adiamento para dia 3 de outubro da
reunião descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa para as Freguesias do Lumiar e
de Santa Clara, devido a problemas logísticos verificados na data inicialmente prevista.
1.3. O Presidente deu ainda nota ao executivo da reunião mantida com a direção da
Associação de Residentes de Telheiras, bem como do arranque do Festival Exquisito, a
decorrer em vários espaços da Freguesia.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º: 548/2018: Adjudicação à ZOOMCÓPIA impressão de 500
programas A4 e 20 cartazes A3 a cores, para o Fórum Fantástico, pelo valor de €
189 (cento e oitenta e nove euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 69-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º: 549/2018: Adjudicação à AMARNAVE, Serviços Marítimos,
Lda. aluguer de tenda com estrado com 5x5 para o Fórum Fantástico que terá
lugar no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro entre os dias 12 e 14 de outubro,
no valor de € 395 (trezentos e noventa e cinco euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 485,85 (quatrocentos e oitenta e cinco
euros e oitenta e cinco cêntimos) (Proposta n.º 70-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º: 550/2018: Aprovação da decisão de autorização, por acordo, a
mobilidade na categoria da trabalhadora Gabriela Maria Vieira Neves, oriunda
do mapa de pessoal da Freguesia do Lumiar para a ARSLVT, IP – ACES Lezíria, pelo
prazo máximo de 18 meses, com efeitos a 1 de outubro de 2018 (Proposta n.º
26-RH/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º: 551/2018: Adjudicação tendente à celebração de contrato de
aquisição de serviços, para acompanhamento na Praia Sénior 2018, com Ana
Rita Dores Pinto com um montante máximo de despesa € 500,00 (quinhentos
euros), que acresce IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 67-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º: 552/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de contrato de aquisição de serviços, para acompanhamento na Praia
Sénior 2018, com Patrícia Marques Silva (NIF 209549491), com um montante
máximo de despesa € 500,00 (quinhentos euros), que acresce IVA à taxa legal
em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha
de ajuste direto: (Proposta n.º 68-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro

4.1. Deliberação n.º 553/2018: Aprovação da 12ª alteração ao Orçamento e 9ª 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 12-T/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
5.1.

Deliberação n.º: 554/2018: Adjudicação à TILIASCOOP – Formação e Reb.
Psicosocial, CRL desmatação dos espaços exteriores das Escolas Secundária do
Lumiar e Lindley Cintra, no valor de € 1.627,39 (mil, seiscentos e vinte e sete
euros e trinta e nove cêntimos), isento de IVA: (Proposta n.º 41-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 555/2018: Adjudicação a WORTEN – Equipamentos para o Lar,
S.A. aquisição de frigorífico para a Componente de Apoio à Família da Quinta dos
Frades, marca Indesit Raa 24N, pelo valor de € 249,99 (duzentos e quarenta e
nove euros e noventa e nove cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 146-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.2.

Deliberação n.º 556/2018: Adjudicação a FNAC, Lda. aquisição de máquina de
lavar roupa para Escola Padre Rocha e Melo, referência Cs1272 D3-S 7 kg, pelo
valor de € 283,99 (duzentos e oitenta e três euros e noventa e nove cêntimos),
com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 147-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º: 557/2018: Adjudicação ao ELECTROBASSO, LDA. gasóleo e
gerador para o evento Cidade das Crianças (29 de maio a 1 de junho), no valor
de € 1.553,37 (mil, quinhentos e cinquenta e três euros e trinta e sete cêntimos),
a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 1.910,65 (mil,
novecentos e dez euros e sessenta e cinco cêntimos) (Proposta n.º 148-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º: 558/2018: Aprovação da decisão de revogação de contratar
aprovada por deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 21 de agosto
de 2018 e proceder às diligências necessárias para descabimentar a despesa
referente ao Ajuste Direto 23/2018 – Bruno Filipe Carvalho Pinto Vieira
(Proposta n.º 149-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º: 559/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de videovigilância para a
CAF da EB 1 de Telheiras, a celebrar com a empresa Urbiplanta – Sociedade de
Construção e Jardinagem, Lda. (NIF 509292208), por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 940,95 (novecentos e
quarenta euros e noventa e cinco cêntimos), já com IVA, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste
direto (Proposta n.º 150-E/2018).
Aprovada por unanimidade

240

6.6.

Deliberação n.º: 560/2018: Abertura de 1 (um) procedimento 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 monitorização das crianças do CAF da área da freguesia, para o período
entre 15 de setembro e 31 de dezembro 2018, com convite a VÂNIA RITA
PERDIGÃO DOS SANTOS, e 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, com 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 151-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º: 561/2018: Abertura de 1 (um) procedimento 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 serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância do Lumiar,
da área da freguesia, para o período entre 15 de setembro e 31 de dezembro
2018, com convite A ANA PATRÍCIA ANTUNES CERQUEIRA, 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 com 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 152-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.8.

Deliberação n.º: 562/2018: 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 serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância do Lumiar,
para o período entre 15 de setembro e 31 de dezembro 2018, com convite a ANA
LUISA ALVEGA POLACO, 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 com 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 153-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.9.

Deliberação n.º: 563/2018: Abertura de 1 (um) procedimento 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 serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância São
Vicente, da área da freguesia, para o período entre 15 de setembro e 31 de
dezembro 2018, com convite a FLORBELA ALMEIDA VIEIRA SILVA, 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 com 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 154-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.10. Deliberação n.º: 564/2018: 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 serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância do Lumiar,
da área da freguesia, para o período entre 15 de setembro e 31 de dezembro
2018, com convite a DANIELA SOFIA ROCHA MORAIS, 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
com 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 155-E/2018).
Aprovada por unanimidade
6.11. Deliberação n.º: 565/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos de prestação
de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, com Alexandre Miguel
Guerreiro Correia para monitorização de atividades e crianças da atividade
Junta-te ao Verão 2018 durante os períodos de junho e julho de 2018, por ajuste
direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa de €
687,50 (seiscentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) acrescido de IVA,
(Proposta n.º 156-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.12. Deliberação n.º: 566/2018: Adjudicação a Perfeito Perímetro, Lda. pintura do
refeitório da Escola do Alto da Faia, no valor de € 1.670 (mil, seiscentos e setenta
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 2.054,10
(dois mil e cinquenta e quatro euros e dez cêntimos) (Proposta n.º 157-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.13. Deliberação n.º: 567/2018: Adjudicação a Perfeito Perímetro, Lda. colocação de
painéis de cortiça (915x610x300) em 3 paredes do Jardim de Infância do Alto da
Faia, no valor de € 1.250 (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 158-E/2018).
Aprovada por unanimidade
7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º: 568/2018: Adjudicação ao ELECTROBASSO, LDA. reparação de
avaria elétrica e substituição de lâmpadas na nave, balneários e corredores do
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar, no valor de €
1.735,60 (mil, setecentos e trinta e cinco euros e sessenta cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 2.134,79 (dois mil,
cento e trinta e quatro euros e setenta e nove cêntimos) (Proposta n.º 71D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º: 569/2018: Adjudicação a DESIGN GO aquisição de lona para
ringue de boxe do Recreativo Águas da Musgueira, no valor de € 500 (quinhentos
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 615
(seiscentos e quinze euros) (Proposta n.º 72-D/2018).
Aprovada por unanimidade
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8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1.

Deliberação n.º: 570/2018: Adjudicação à Melfa – Máquinas, Ferramentas e
Ferragens, LDA. fornecimento de fio de nylon, velas e óleo para o Posto de
Limpeza, no valor de € 416,62 (quatrocentos e dezasseis euros e sessenta e dois
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 512,44
(quinhentos e doze euros e quarenta e quatro cêntimos) (Proposta n.º 43LHU/2018).
Aprovada por unanimidade

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, 13 de setembro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

