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ATA N.º 13/2017

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

Intervenção do público

Usou da palavre em primeiro lugar o residente Tiago Serralheiro, que agradeceu o
protocolo com o condomínio da Praça Central e a sua execução. O munícipe solicitou, no
entanto, que, tendo em conta a ata do referido condomínio do dia 3 de março, e para
garantir acesso através do zelador às oito lojas do piso -1 (e de forma a garantir o não
atravessamento em zonas de jogos do Sporting) fosse atribuída a chave dos pilaretes
amovíveis necessários para o efeito. Foi ainda solicitada a criação de zona reservada a cães e
colocação de dispensadores de saquinhos higiénicos. Quanto ao estacionamento
subterrâneo, o munícipe inquiriu sobre a possível passagem para a EMEL da gestão do
mesmo e sugeriu que se ponderasse a colocação de carregador elétrico num dos pisos
inferiores.

Usou de seguida da palavra a munícipe Clarice Botelho, em representação de várias
residentes do Alto do Lumiar que a acompanharam, para agradecer o piso novo na estrada
da Rua Pedro Queiroz Pereira que havia solicitado em anterior reunião pública e para
solicitar a reparação de buraco nas calçadas nas traseiras do lote 2 e lote 5 do mesmo
arruamento, um reforço da deservagem e varredura no local e a adoção de medidas de
desincentivo para as pessoas que alimentam os gatos e pombos. A residente deu ainda nota
de que muitos dos seus vizinhos não apanham dos dejetos caninos, solicitando maior
fiscalização, e sugeriu a colocação de árvores por detrás do lote 2.
2.
Informações
O Presidente informou os membros do executivo do andamento dos trabalhos de
requalificação do Mercado do Lumiar, em particular do estado do processo decisório
relativo aos atuais comerciantes.

Foi igualmente feito novo balanço do arranque da realização da LisbonWeek, prevista para
o início do mês de abril, tendo sido feito um apanhado da programação, do projeto
educativo e das intervenções de arte urbana já em curso e previstas para o resto do evento.

89

3.

3.1.

Propostas do Presidente

Deliberação n.º 271/2017: Atribuição da Medalha de Dedicação Grau Ouro a
Celeste Jesus Santos Moreira (Proposta n.º 1-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.2.

3.3.

Deliberação n.º 272/2017: Atribuição da Medalha de Dedicação Grau Cobre a
Rosa Maria Duarte Pacheco (Proposta n.º 2-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 273/2017: Atribuição da Medalha de Dedicação Grau Cobre a
Lúcia Maria Velada Prezado (Proposta n.º 3-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.4.

Deliberação n.º 274/2017: Atribuição da Medalha de Dedicação Grau Cobre a
Cristina Filipa Rodrigues Serra (Proposta n.º 4-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.5.

Deliberação n.º 275/2017: Atribuição da Medalha de Dedicação Grau Cobre a
Paula Cristina A. Santos Forte (Proposta n.º 5-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.6.

Deliberação n.º 276/2017: Atribuição da Medalha de Dedicação Grau Cobre a
Patrícia Isabel Cachucho Martins (Proposta n.º 6-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.7.

Deliberação n.º 277/2017: Atribuição da Medalha de Bons Serviços a Andreia
Carina Faustino Silveira (Proposta n.º 7-CD/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

Deliberação n.º 278/2017: Atribuição da Medalha de Bons Serviços a Sónia
Cristina Sousa Brás (Proposta n.º 8-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 279/2017: Atribuição da Medalha de Bons Serviços a José
Manuel Guerreiro (Proposta n.º 9-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 280/2017: Atribuição da Medalha de Bons Serviços a Sandra
Cristina Santos (Proposta n.º 10-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 281/2017: Atribuição da Medalha de Bons Serviços a Helena
Maria Nascimento (Proposta n.º 11-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 282/2017: Atribuição da Medalha de Bons Serviços a Cristina
Margarida Dias (Proposta n.º 12-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 283/2017: Atribuição da Medalha de Mérito à Associação SOS
Animal (Proposta n.º 13-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 284/2017: Atribuição da Medalha de Mérito a Lajja
Sambhavnath (Proposta n.º 14-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 285/2017: Atribuição da Medalha de Mérito a Maria Mendes
Ferreira Oliveira (Proposta n.º 15-CD/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.16.

Deliberação n.º 286/2017: Atribuição da Medalha de Mérito a Joana Grupo de
Teatro (Proposta n.º 16-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.17.

3.18.

3.19.

Deliberação n.º 287/2017: Atribuição da Medalha de Honra a Luísa Ducla
Soares (Proposta n.º 17-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 288/2017: Atribuição da Medalha de Honra ao Hospital Pulido
Valente (Proposta n.º 18-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 289/2017: Atribuição da Medalha de Mérito ao Centro de
Saúde do Lumiar (Proposta n.º 19-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.20.

Deliberação n.º 290/2017: Atribuição da Medalha de Mérito à Liga dos
Amigos do Hospital Pulido Valente (Proposta n.º 20-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.21.

3.22.

Deliberação n.º 291/2017: Atribuição da Medalha de Mérito ao Centro
Comunitário de Telheiras da SCML (Proposta n.º 21-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 292/2017: Atribuição da Medalha de Mérito ao Centro de
Apoio à Infância da SCML (Proposta n.º 22-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.23.

Deliberação n.º 293/2017: Atribuição da Medalha de Mérito à Direção de
Ação Social Norte da SCML (Proposta n.º 23-CD/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.24.

3.25.

Deliberação n.º 294/2017: Atribuição da Medalha de Mérito ao Teatroàparte
(Proposta n.º 24-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

Deliberação n.º 295/2017: Atribuição da Medalha de Mérito a Dieter Dellinger
(Proposta n.º 25-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.26.

Deliberação n.º 296/2017: Atribuição da Medalha de Mérito a José Augusto
Felício (Proposta n.º 26-CD/2017).

Aprovada por unanimidade

3.27.

Deliberação n.º 297/2017: Adjudicação a Ducover – Unipessoal, Lda. o
serviço de impressão de 30 cartazes para exposição de cinema português na
Praça Bernardino Machado, no âmbito do Projeto Lisbon Week, no valor de €
540,00 (quinhentos e quarenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de
23%, perfazendo o total de € 664,20 (seiscentos e sessenta e quatro euros e vinte
cêntimos). (Proposta n.º 22-C /2017).

Aprovado por unanimidade

3.28.

Deliberação n.º 298/2017: Adjudicação a Liberty Seguros o seguro de
responsabilidade civil para exposição de cartazes de cinema português na Praça
Bernardino Machado, no âmbito do Projeto Lisbon Week, no valor de € 382,57
(trezentos e oitenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos), isento de IVA.
(Proposta n.º 23-C /2017).

Aprovado por unanimidade

3.29.

Deliberação n.º 299/2017: Atribuição de subsídio à Comunidade Hindu de
Portugal para apoio à celebração do Dia Mundial da Dança, com o evento,
Transiting Traditions, que terá lugar no dia 30 de abril, no Salão Nobre da Junta,
no valor de € 1.000,00 (mil euros) (Proposta n.º 24-C/2017).

Aprovado por unanimidade
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3.30.

Deliberação n.º 300/2017: Atribuição de subsídio à Associação de Pais da
Escola Básica N.º 1 de Telheiras pelo acompanhamento das entradas e saídas
de crianças da CAF de Telheiras, no valor de € 1.650,00 (mil seiscentos e
cinquenta euros). (Proposta n.º 20-P/2017).

Aprovado por unanimidade

3.31.

Deliberação n.º 301/2017: Atribuição de subsídio aos Metralhas BTT para
apoio a deslocação a Sagres, no valor de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros).
(Proposta n.º 21-P/2017).

Aprovado por unanimidade

3.32.

Deliberação n.º 302/2017: Adjudicação a Escalas & Ângulos, Unipessoal,
Lda. verificação do equipamento do bar do Auditório da Biblioteca Municipal
Orlando Ribeiro, no valor de € 666,00 (seiscentos e sessenta e seis euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 819,18
(oitocentos e dezanove euros e dezoito cêntimos). (Proposta n.º 7-ABMOR
/2017).

Aprovado por unanimidade

4. Propostas da Secretária
4.1.

Deliberação n.º 303/2017: Adjudicação a Petiscaria da Terra do
fornecimento de coffee break, no âmbito da apresentação do documentário
promovido pela Associação Maense, no dia 27/03/2017, no valor de € 600,00
(seiscentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o
total de € 738,00 (setecentos e trinta e oito euros). (Proposta n.º 25-S/2017).

Aprovado por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 304/2017: Adjudicação a Árvore de Pedra – Associação
Artes e Ofícios o fornecimento de 54 bilhetes, para visitar a Aldeia da Terra, no
âmbito do Passeio Sénior a Arraiolos, a realizar no dia 25/3, no valor de €162,00
(cento e sessenta e dois euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 26-S/2017).

Aprovado por unanimidade
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4.3.

Deliberação n.º 305/2017: Adjudicação a Andreia Filipa da Costa Café
(Pim’Art) o fornecimento de bolo decorado, com 3 andares, para 70 a 100
pessoas, no âmbito da comemoração dos 751 anos da Freguesia, no dia 2 de
abril de 2017, no valor de € 85,00 (oitenta e cinco euros), já acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. (Proposta n.º 27-S/2017).

Aprovado por unanimidade

4.4.

Deliberação n.º 306/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contrato de aquisição de serviços de turismo para visita sénior
ao Douro, entre 7 e 9 de abril de 2017, com um montante máximo de despesa
de até € 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor e 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, com convite à seguinte entidade: Ecotravel,
Unipessoal, Lda.
Delegar 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, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta
n.º 28-S/2017)

Aprovado por unanimidade

4.5.

Deliberação n.º 307/2017: Adjudicação a Melfa, Lda. o fornecimento de óleo
para juntar à gasolina, para o funcionamento da maquinaria do Posto (roçadoras
e sopradores), no valor de € 87,07 (oitenta e sete euros e sete cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 107,10 (cento
e sete euros e dez cêntimos). (Proposta n.º 39-LHU/2017).

Aprovado por unanimidade

5. Propostas do Tesoureiro
5.1.

Deliberação n.º 308/2017: Aprovação da 11.ª alteração ao Orçamento e da 8.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 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 26-T/2017).

Aprovado por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 309/2017: Adjudicação a Miniauto, Lda. a reparação da
avaria da viatura Peaugeot, matrícula 79-BF-79, no valor de € 1.064,96 (mil e
sessenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.309,90 (mil trezentos e nove
euros e noventa cêntimos). (Proposta n.º 27-T/2017).

Aprovado por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 310/2017: Adjudicação a Eletrobasso, Lda. o fornecimento e
instalação de vídeo porteiro na sede da Junta de Freguesia do Lumiar, no valor
de € 1.168,00 (mil cento e sessenta e oito euros), a que acresce IVA à taxa legal
em vigor de 23%, perfazendo o total de € 1.436,64 (mil quatrocentos e trinta e
seis euros e sessenta e quatro cêntimos). (Proposta n.º 28-T/2017).

Aprovado por unanimidade

6. Propostas do vogal Rogério Santos
6.1.

Deliberação n.º 311/2017: Adjudicação a Planeta Tours o aluguer de
autocarros para diversos eventos a realizar pelas Escolas Básicas do Lumiar e
CAF’s, no período de Férias da Páscoa, no valor de € 2.915,09 (dois mil
novecentos e quinze euros e nove cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor de 6%, perfazendo o total de € 3.090,00 (três mil e noventa euros).
(Proposta n.º 80-E/2017).

Aprovado por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 312/2017: Adjudicação a Associação Acordar História
Adormecida (Museu da Criança) o fornecimento de 80 entradas para visita ao
Museu da Criança, no âmbito das atividades de Férias da Páscoa – CAF EB1
Telheiras, no valor de € 340,00 (trezentos e quarenta euros). (Proposta n.º 81E/2017).

Aprovado por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 313/2017: Adjudicação a Bricodis – Distribuição de
Bricolage, SA o fornecimento de diversos materiais para restaurar casa de
madeira, construir e pintar cercas, no âmbito das atividades desenvolvidas no
âmbito das Férias da Páscoa – CAF Quinta dos Frades, no valor de € 150,00
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(cento e cinquenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta
n.º 82-E/2017).

Aprovado por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 314/2017: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 5 (cinco) contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para monitorização de atividades e crianças das CAF’s durante o período das
férias da Páscoa, entre 5 e 18 de abril de 2017, a celebrar com (1) André
Cristóvão da Conceição Tavares Serra; (2) Carlos Manuel Bispo Marques
Pinto; (3) David Cardoso Bernardino; (4) Joana Basílio Serôdio e Silva
Neto e (5) Sara Filipa Varela Pina, por ajuste direto de regime simplificado,
com um montante máximo de despesa, relativamente a cada um dos contratos a
celebrar, de € 400,00 (quatrocentos euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar. (Proposta n.º
83-E/2017).

Aprovado 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, 21 de março de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

