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ATA N.º 3/2017

Aos dezassete dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, com a presença do
Presidente, da Secretária, e dos vogais Eneida Godinho, Pedro Ângelo, Pedro Grilo e
Rogério Santos. O Tesoureiro justificou a sua ausência junto do Presidente.
1.

Participação dos residentes

2.

Informações

3.

Propostas do Presidente

Esteve presente e usou da palavra o residente António Lima, tendo colocado questões
quanto ao estacionamento na zona envolvente da Quinta das Conchas e da Rua Luís Pastor
de Macedo, bem como formulou sugestões de entrada no território da EMEL para
prevenir o estacionamento abusivo por não-residentes e não-comerciantes.

O executivo avaliou o andamento do projeto Uma Praça em cada Bairro, nomeadamente
no que se refere à não demolição do posto de limpeza nesta fase. Adicionalmente, foi
também avaliado o estado de execução da obra na Estrada do Paço, onde arrancou o
reperfilamento da parte final da Rua Prof. Fernando Melo Moser. O Presidente deu nota
do arranque do recenseamento no Bairro da Cruz Vermelha, com vista à realização do
realojamento, dando nota dos trabalhos com a GEBALIS e com a CML.
Finalmente, foi ainda avaliada a execução da obra de requalificação do edifício contíguo à
Junta de Freguesia, onde terá lugar a futura Casa da Cidadania.

3.1.

Deliberação n.º 30/2017: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
a Pedro Miguel Roque Pimentel, no valor reclamado de € 1.640,60 (mil,
seiscentos e quarenta euros e sessenta cêntimos), derivada de responsabilidade
civil pelo risco decorrente de atividade especialmente perigosa, na sequência de
projeção de pedra resultante de trabalhos de deservagem na Rua José Cardoso
Pires, nº 7, no dia 21 de novembro de 2016. (Proposta n.º 3-P/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 31/2017: Aprovação da decisão de adjudicação sobre fatura,
por ajuste direto de regime simplificado, relativamente aos serviços prestados
pelo Cometa Mágico – Unipessoal, Lda., de produção e divulgação de
conteúdos referentes a atividades da JF do Lumiar na publicação “Expresso do
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Oriente”, no valor de € 4.950,00, mais IVA, à taxa legal de 23% (Proposta n.º
2-COM/2017).

Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º 32/2017: Adjudicação a Fernando Araújo Rosado – Pianos,
Unipessoal, Lda. a reparação de piano da JFL para melhoramento da
mecânica, teclado, pedais e surdina, no valor de € 550,00, ao qual acresce IVA à
taxa legal em vigor de 23%, com total de € 676,50 (Proposta n.º 4-C/2017).

Aprovada por unanimidade

4.

Propostas da Secretária
4.1.

Deliberação n.º 33/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para
identificação/decoração de 4 (quatro) viatura do Posto de Limpeza do Lumiar, a
celebrar com Critério Versátil, Unipessoal, Lda., por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 1.350,00 (mil,
trezentos e cinquenta euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor, e um
prazo de execução de 5 (cinco) dias, estando sobre a mesma subjacente a decisão
de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 7-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 34/2017: Adjudicação à MELFA o fornecimento de diverso
material para reparação de Soprador Stihl (BG 66), no valor de € 68,29, ao qual
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 84,00
(Proposta n.º 8-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

4.3.

Deliberação n.º 35/2017: Aprovação da abertura de 15 (quinze) 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 limpeza e higiene urbana, para
o período entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro 2017, com convite às entidades

14

identificadas na coluna (1) da tabela infra e montantes máximos de despesa
inscritos na coluna (2) da mesma tabela:
ENTIDADE

Ana Margarida Figueiredo de Oliveira Albuquerque Jorge
Ana Paula Pereira Rodrigues Moreira Cresol
António José Alves Quadros
António Soares Cabral

Augusto Joaquim Pereira Cresol

Carlos Alberto Almeida de Jesus

Cláudio Rafael Marques Fernandes

Diogo Rafael da Cunha Domingues
Fernando José Guedes Pereira

Hélder Alberto Cunha Lisboa Trovoada
Jorge Manuel Fortes Teodolinda
José Carlos Alves

Klein de Melo Miguel
Luís Miguel Bispo Marques Pinto
Paulo Sérgio Monteiro Tavares

PREÇO BASE
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + 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.
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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 9-LHU/2017).

Aprovada por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 36/2017: Adjudicação à Worten o fornecimento de varinha
mágica para o Centro de Convívio do Paço do Lumiar, no valor de € 40,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 4-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 37/2017: Adjudicação ao Continente Hipermercado o
fornecimento de produtos alimentares para consumir no lanche com o
Presidente e Vogal no Centro de Convívio do Paço do Lumiar, no valor de €
25,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 5-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.6.

Deliberação n.º 38/2017: Atribuição de subsídio à Associação Joana Grupo
de Teatro para apoio à performance teatral Era uma vez no Palacete das Conchas,
referente às performances de janeiro/2017, no valor de € 800,00. (Proposta n.º
6-S/2017).

Aprovada por unanimidade

4.7.

Deliberação n.º 39/2017: Adjudicação a Naara Saturnino o fornecimento de
vestuário identificativo das cozinheiras, no âmbito do projeto BZ Praceta d’
Sôdade e da atividade de cozinha da Maria, no valor de € 200,00, já acrescido de
IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 7-S/2017).

Aprovada por unanimidade
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4.8.

Deliberação n.º 40/2017: Adjudicação ao MAAT o fornecimento de 20
bilhetes para visita guiada ao MAAT, no âmbito da programação sénior “À tarde
na cidade”, no valor de € 20,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 8-S/2017).

Aprovada por unanimidade

5.

5.1.

Propostas do Tesoureiro

Deliberação n.º 41/2017: Aprovação da 2.ª alteração ao Orçamento e da 2.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2017,
de acordo com o quadro em anexo à presente proposta e que da mesma fazem
parte integrante (Proposta n.º 2-T/2017).

Aprovada por unanimidade

6.

6.1.

Propostas do vogal Rogério Santos

Deliberação n.º 42/2017: Adjudicação a J. Monteiro, Lda o fornecimento de
material diverso para atividades de artes plásticas, no âmbito do dia de São
Vicente, no valor de € 50,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 4-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 43/2017: Adjudicação a Bmind Games o fornecimento de
jogos didáticos para a CAF de Telheiras, no valor de € 85,00, já acrescido de
IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 5-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 44/2017: Adjudicação a Retrosaria Zora o fornecimento de
materiais de desgaste para a atividade de Carnaval e dia do Pai para a CAF de
Telheiras, no valor de € 30,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 6-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.4.

Deliberação n.º 45/2017: Adjudicação a Tiger o fornecimento de materiais de
adereços para as festas de São Valentim e de Carnaval para a CAF de Telheiras,
no valor de € 60,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 7E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 46/2017: Adjudicação a Papelaria Fernandes o fornecimento
de materiais de desgaste para a atividade de artes plásticas para a CAF de
Telheiras, no valor de € 200,00, já acrescido de IVA à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 8-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 47/2017: Adjudicação ao Continente Hipermercado o
fornecimento de bens alimentares para reforço de lanches, festa do Dia de São
Valentim e Festa de Carnaval para a CAF de Telheiras, no valor de € 120,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 9-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 48/2017: Adjudicação ao Continente Hipermercado o
fornecimento de material e utensílios de limpeza para a manutenção dos espaços
de atividades para a CAF de Telheiras, no valor de € 50,00, já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor (Proposta n.º 10-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º 49/2017: Adjudicação ao IKEA o fornecimento de material de
arrumação para colocar os materiais utilizados nas diversas atividades para a
CAF de Telheiras, no valor de € 300,00, já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 11-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.9.

Deliberação n.º 50/2017: Adjudicação ao Pingo Doce o fornecimento de
material de limpeza para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 200,00, já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 12-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.10.

Deliberação n.º 51/2017: Adjudicação à ARTSPOT o fornecimento de
material didático para utilização no decorrer do 2º período para a CAF da
Quinta dos Frades, no valor de € 250,00, já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 13-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.11.

Deliberação n.º 52/2017: Adjudicação a Cátia Emanuela Augusto Vaz o
fornecimento 2 (dois) jogos (“A rir e a brincar o bullying vamos prevenir”) a
serem utilizados nos diversos CAF’s da Junta de Freguesia pela psicóloga, com o
objetivo de prevenir o bulling, no valor de € 69,40, ao qual acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 85,36 (Proposta n.º 14-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.12.

Deliberação n.º 53/2017: Adjudicação à UTS o aluguer de autocarro de 27
lugares para transportar crianças da CAF e da equipa da Academia
Lumiar/Vicentix para o torneio de Xadrez da Federação Portuguesa de Xadrez
na Marinha Grande, dia 28 de janeiro de 2017 para CAF S. Vicente, no valor de
€ 250,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor de 6%, perfazendo o total de
€ 265,00 (Proposta n.º 15-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.13.

Deliberação n.º 54/2017: Adjudicação à Decathlon o fornecimento de
material desportivo para o desenvolvimento de atividades desportivas para a
CAF de Telheiras, no valor de € 100,00, já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 16-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.14.

Deliberação n.º 55/2017: Aprovação da abertura de 20 (vinte) 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
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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 fevereiro e 31 de agosto 2017, com convite às
entidades identificadas na coluna (2) e montantes máximos de despesa inscritos
na coluna (3) da mesma tabela:

OBJETO
Coordenação de atividades de
C. A. Família Quinta dos
Frades
Coordenação de atividades de
C. A. Família Telheiras
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família S.
Vicente
Monitorização de atividades e
crianças C. A. Família Quinta
dos Frades

ENTIDADE

João Pedro da Silva Pereira
Taborda

Paula Alexandra de Carvalho Alves
Admir Rodrigues Bento de
Carvalho
Ana Filipa Rodrigues Silva
Lurdes Cristina Magalhães
Laranjeira
Joana Filipa Gonçalves Mateus
Edgar Fortes Cabral
Milena Jacinta Kwan Guerreiro
Mariana Martins Bernardino Boléo
Eugénia Almeida Barreto Lopes
Ana Catarina Martins Lucas da
Silva
Naomi Charlotte Ferrada Guerreiro

PREÇO BASE

€ 8.400,00 + IVA
€ 8.400,00 + IVA

€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
€ 5.600,00 + IVA
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Monitorização de atividades e
Soraia Alexandra Baptista Ascenso € 5.600,00 + IVA
crianças C. A. Família Quinta
da Cunha
dos Frades
Monitorização de atividades e
€ 5.600,00 + IVA
crianças C. A. Família Quinta
Sónia Alexandra Branco Francisco
dos Frades
Monitorização de atividades e
€ 5.600,00 + IVA
crianças C. A. Família Quinta
Anabela Nascimento Bessa
dos Frades
Monitorização de atividades e
€ 5.600,00 + IVA
crianças C. A. Família
Sandro Filipe Santos da Costa
Telheiras
Monitorização de atividades e
€ 5.600,00 + IVA
crianças C. A. Família
João Miguel Duarte Rosa
Telheiras
Monitorização de atividades e
€ 5.600,00 + IVA
crianças C. A. Família
Catarina Pereira Emydio da Silva
Telheiras
Monitorização de atividades e
Maria Manuel de Frias e Gouveia
€ 5.600,00 + IVA
crianças C. A. Família
Cabral
Telheiras
Monitorização de atividades e
€ 5.600,00 + IVA
crianças C. A. Família
Joana Rita Pereira Afonso
Telheiras
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 17-E/2017).

Aprovada por unanimidade

6.15.

Deliberação n.º 56/2017: Aprovação da abertura de 15 (quinze) 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 fevereiro e 31 de
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dezembro 2017, com convite às entidades identificadas na coluna (1) da tabela
infra e montantes máximos de despesa inscritos na coluna (2) da mesma tabela:

ENTIDADE

Ana Cristina Faustino dos Santos Rodrigues Castelo
Ana Isabel Amaro de Brito da Fonseca Félix
Ana Isabel Fonseca Martins
Bruna Paulino da Silva

Cecília do Rosário Rodrigues de Oliveira Coito Tavares
Fernanda Sofia da Silva Fonseca Santos
Liliana Soraia Mesquita Santos Silva

Maria de Fátima de Sousa Simões Pinto de Souto
Maria do Carmo Pinto Correia Fernandes

Maria do Céu Pereira Moreira Cresol Lopes
Maria Manuela Pinto Aveleira

Rosa Jacinta Sande Travanca Benedito
Sílvia Cochicho Ribeiro

Tatiana Raquel Figueiredo Almeida
Vânia Patrícia Rodrigues da Silva

PREÇO BASE

€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + IVA
€ 8.250,00 + 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
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omissões do caderno de encargos, tendo em conta os princípios de racionalização e
eficiência que devem presidir à atividade autárquica (Proposta n.º 18-E/2017).

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, 17 de janeiro de 2017.

Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

