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ATA N.º 39/2017

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

Intervenção do público

Esteve presente e usou da palavra um munícipe, o residente António Jorge Rolo, que
colocou diversas questões relativas ao espaço público e ao acompanhamento de problemas
anteriormente discutidos em atendimento com o Presidente, que documentou
fotograficamente dando nota do atraso na sua resolução e da sua insatisfação quanto ao
contacto com os serviços de higiene urbana e com o posto de limpeza, a saber:


Problemas registados com os ecopontos provisórios instalados no quadro das obras
de requalificação do Programa “Uma Praça em cada Bairro”, que têm dificultado a
colocação de resíduos devido à forma como têm as suas aberturas mal posicionadas,
e que se têm tornado um local para acumulação de lixo no exterior e deposição de
“monos” e outros objetos. Adicionalmente, a recolha de lixo no local encontrar-seia a falhar, ficando por recolher em vários dias e contribuindo para um aumento da
insalubridade do arruamento;



Por outro lado, foi sublinhado o problema registado em vários recantos do
arruamento, que são utilizados como sanitários por transeuntes sem civismo,
gerando incómodo aos residentes, exigindo da parte da Freguesia uma maior atenção
e frequência na sua limpeza;



Foi também dado nota dos problemas genéricos de limpeza colocados em grande
parte da Rua Cordeiro Ferreira e da Rua Leopoldo de Almeida, onde foi referida
ainda a paragem da obra de abertura de um portão para a Quinta dos Lilases, alguns
deles decorrentes de dejetos de pombos.

O munícipe António Jorge Rolo retomou ainda uma questão que já sugerira anteriormente
ao Presidente, relativa ao tratamento de canteiros e caldeiras de arvoredo, apresentado
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sugestões alternativas para a sua composição, através da plantação de flores de época
(ilustrando fotograficamente também o problema com modelos de outros locais da cidade).
O Presidente deu nota de que muitos dos problemas relatados decorrem da execução da obra
da Praça em Cada Bairro, que dificultam a entrada das equipas de limpeza e da maquinaria
da Junta de Freguesia nos locais em obra, bem como das operações de recolha da Câmara
Municipal. Quanto aos ecopontos, o Presidente transmitiu que a questão seria vista de
imediato com a CML e com o fiscal da obra, para assegurar uma melhor colocação dos
mesmos e evitar a acumulação em curso.
Quanto aos pombos deu o Presidente nota de que estava em estudo pela CML a
implementação de um pombal contracetivo na Quinta das Conchas, e que forma retomadas
recentemente capturas nesse local, mas que ainda não eram suficientes para um resultado
célere. Foram também trocadas impressões sobre a possibilidade de aplicação de tinta ou
proteção repelente de urina, à semelhança das opções adotadas noutras Freguesias da cidade.
2.

Informações

Concluído o ponto de intervenção do público, o Presidente informou os membros do
Executivo de que reunira na passada semana com a Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, com o Vereador de Segurança da Câmara Municipal de Lisboa,
Carlos Castro, e com os responsáveis da PSP e Polícia Municipal, para preparar o dispositivo
de acompanhamento do jogo entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto marcado para o
dia das eleições autárquicas, a 1 de outubro, atento a proximidade do local de concentração
dos adeptos do FCP de uma das escolas onde se realiza a votação (EB2,3 Lindley Cintra) e
o impacto no trânsito e estacionamento de Telheiras dos jogos, mais uma vez podendo afetar
outro dos locais de votação (Escola EB 2,3 de Telheiras). Foram acordadas várias medidas:
 Concertação com a Liga de Futebol para adiamento da hora do jogo (comunicada
no dia 14 de setembro);
 Identificação de perímetro de segurança em torno das escolas para fazer fluir a
circulação;
 Especial dispositivo da Polícia Municipal em Telheiras para regulação de
estacionamento na envolvente da escola.
 Formulação de apelo aos adeptos para que se desloquem de transporte público e que
cheguem cedo ao Estádio para evitar concentração na hora final.
O Presidente deu ainda nota ao executivo das reunião mantidas na semana anterior com o
Padro João Caniço, e com a Agrobio, tendo ainda dado nota do decurso da reunião mensal
do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa realizada na semana anterior, na qual foi abordado
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genericamente o balanço das questões relevantes para ativação dos Contratos Locais de
Segurança no território do Bairro da Cruz Vermelha.
3.

Propostas apresentadas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º 907/2017: Adjudicação a Zoomcópia – Leonel dos Santos &
António Gil, Lda., a impressão de 300 folhetos de divulgação do Fórum
Fantástico, no valor de € 165,00 (cento e sessenta e cinco euros), já acrescido de
IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 144-C/2017).

Aprovada por unanimidade
3.2.

Deliberação n.º 908/2017: Adjudicação a Tudo na Tenda, o aluguer e
montagem de tenda para o Fórum Fantástico, no valor de € 395,00 (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 145-C/2017).

Aprovada por unanimidade
3.3.

Deliberação n.º 909/2017: Abertura de um procedimento de empreitada de
obras públicas para reparação de rotura de um cano, sito na Estrada da Torre, n.º
19 – R/C Esqº, que acolhe a inquilina Sra. Nice Sardinha, por ajuste direto, em
regime de ajuste simplificado, com um montante máximo de despesa de até €
520,00 (quinhentos e vinte euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em
vigor;
Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação e caderno de
encargos e seus anexos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
mesma é parte integrante;
Aprovação do convite à seguinte entidade: RoadWork – Construções e Obras
Públicas, Lda., Rua das Garridas, n.º 39, 1500-305 Lisboa. (Proposta n.º 87P/2017).

Aprovada por unanimidade
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3.4.

Deliberação n.º 910/2017: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de transporte para
atividades da programação de Verão 2017, a celebrar com UTS – Viagens e
Serviços, S.A, com o preço € 23.490,00 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa
euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 88-P/2017).

Aprovada por unanimidade
3.5.

Deliberação n.º 911/2017: Adjudicação a Vadeca – Facility Services, S.A., o
serviço de limpeza para as escolas, no âmbito das Eleições Autárquicas 2017, no
valor de € 1.765,00 (mil, setecentos e sessenta e cinco euros), a que acresce IVA à
taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 2.170,95 (dois mil, cento e setenta
euros e noventa e cinco cêntimos). (Proposta n.º 89-P/2017).

Aprovada por unanimidade
3.6.

Deliberação n.º 912/2017: adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato
misto de aquisição de bens e serviços para paginação, tratamento fotográfico e
artes finais do n.º 3 do Boletim @Lumiar e produção de 25.000 (vinte e cinco mil)
exemplares, a celebrar com BRAIN SMASH CREATIVE, LDA., com o preço
contratual de € 9.712,30 (nove mil, setecentos e doze euros e trinta cêntimos),
mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, nos termos propostos no respetivo
projeto de decisão de adjudicação, que desta deliberação é parte integrante, e
notificar a adjudicatária de tal decisão, notificando-a igualmente para apresentar
os documentos de habilitação em falta. (Proposta n.º 19-Com/2017).

Aprovada por unanimidade
4.

Propostas apresentadas pela Secretária
4.1.

Deliberação n.º 913/2017: Adjudicação a GENERALI, o seguro para a carrinha
do Porta a Porta 48-74-XA, no valor de € 287,16 (duzentos e oitenta e sete euros
e dezasseis cêntimos), isento de IVA. (Proposta n.º 94-S/2017).

Aprovada por unanimidade
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5.

Propostas apresentadas pelo Tesoureiro
5.1. Deliberação n.º 914/2017: Aprovação da 38.ª alteração ao Orçamento e 26.ª
alteração ao Plano Plurianual de Investimento 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 71-T/2017).

Aprovada por unanimidade
6.

Propostas apresentadas pelo vogal Pedro Ângelo
6.1.

Deliberação n.º 915/2017: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de empreitada de obras públicas de construção de equipamento
desportivo em bairro municipal, na Rua Pedro Queirós Pereira, na freguesia do
Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos euros), a que acresce IVA, à taxa legal em
vigor, com aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de
proposta 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 à seguinte entidade:
BRINCATEL
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, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica. (Proposta
n.º 57-EPV/2017).

Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 916/2017: Adjudicação a TRAFIURBE, o serviço de
fornecimento de sinalização vertical e acessórios, no valor de € 230,00 (duzentos
e trinta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
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282,90 (duzentos e oitenta e dois euros e noventa cêntimos). (Proposta n.º 58EPV/2017).

Aprovada por unanimidade
6.3.

Deliberação n.º 917/2017: Adjudicação a Rhythmfoot, Lda. a aquisição de
material desportivo, para a modalidade de futebol 11 do Recreativo Águias da
Musgueira, no valor de € 550,00 (quinhentos e cinquenta euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 676,50€ (seiscentos e setenta e
seis euros e cinquenta cêntimos). (Proposta n.º 78-D/2017).

Aprovada por unanimidade
6.4.

Deliberação n.º 918/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1.º de
Junho de 1893 para apoio ao Programa Lisboa Vai ao Parque, no valor de €
200,00 (duzentos euros). (Proposta n.º 79-D/2017).

Aprovada por unanimidade
6.5.

Deliberação n.º 919/2017: Atribuição de subsídio à Associação Recreativa
Pescadores da Musgueira Norte para apoio ao almoço do cicloturismo, no
valor de € 900,00 (novecentos euros). (Proposta n.º 80-D/2017).

Aprovada por unanimidade
6.6.

Deliberação n.º 920/2017: Atribuição de subsídio à Academia Musical 1º de
Junho de 1893 para apoio à deslocação a Ponta Delgada, Açores, para jogo oficial
de basquetebol a realizar no fim de semana, 7 e 8 de outubro 2017, no valor de €
1.000,00 (mil euros). (Proposta n.º 81-D/2017).

Aprovada por unanimidade
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6.7.

Deliberação n.º 921/2017: Atribuição de subsídio à Associação para a
Educação, Cultura e Formação (Colégio S. Tomás) para apoio à utilização
do pavilhão gimnodesportivo do colégio para as coletividades desportivas, meses
de janeiro a junho de 2017, no valor de € 2.100,00 (dois mil e cem euros).
(Proposta n.º 82-D/2017).

Aprovada por unanimidade
6.8.

Deliberação n.º 922/2017: Adjudicação a Performed, Medicina Desportiva,
os exames médicos para os atletas das coletividades desportivas da Freguesia, no
valor de € 1.700,00 (mil e setecentos euros), isento de IVA. (Proposta n.º 83D/2017).

Aprovada por unanimidade
6.9.

Deliberação n.º 923/2017: Adjudicação a Ricardo & Companhia, Lda., a
aquisição de 50 (cinquenta) equipamentos de futebol 11 com respetivas
estampagens incluindo o logo da JFL para a modalidade de futebol 11 do
Recreativo Águias da Musgueira, no valor de € 1.000,00 (mil euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 1.230,00 (mil, duzentos e trinta
euros). (Proposta n.º 84-D/2017).

Aprovada por unanimidade
7.

Propostas apresentadas pelo vogal Rogério Santos
7.1.

Deliberação n.º 924/2017: Emissão de parecer prévio favorável à celebração de
1 (um) contrato de prestação de serviços em funções públicas, na modalidade de
avença, destinado ao desenvolvimento de formação no domínio da criatividade,
robótica e programação, a decorrer nos meses de outubro, novembro e dezembro
e que compreenda 2 (duas) horas de formação por semana, para os utentes da
CAF de São Vicente.
Aprovação da decisão de adjudicação do contrato de prestação de serviços em
funções públicas, na modalidade de avença, destinado ao desenvolvimento de
formação no domínio da criatividade, robótica e programação, por ajuste direto
de regime simplificado, a celebrar com a Associação Nacional de Professores
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de Informática (Nif: 504 493 949), com um montante máximo de despesa de €
540,00 (quinhentos e quarenta euros), mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
a pagar em 3 (três) mensalidades de € 180,00 (cento e oitenta euros), estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto. (Proposta
n.º 213-E/2017).

Aprovada por unanimidade
7.2.

Deliberação n.º 925/2017: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato
de aquisição de serviços para ensino de xadrez aos utentes da Componente de
Apoio à Família de S. Vicente em Telheiras, entre outubro e dezembro de 2017,
a celebrar com FPX – Federação Portuguesa de Xadrez (NIF: 501617078),
por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de despesa
de € 1.200,00 (mil e duzentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em
vigor, a pagar em tranches mensais de € 400,00 (quatrocentos euros), estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto.
(Proposta n.º 214-E/2017).

Aprovada por unanimidade
7.3.

Deliberação n.º 926/2017: Aprovação da adenda à deliberação ponto 6.3 de 01
de agosto de 2017 de adjudicação tendente à celebração de 1 (um) contrato de
aquisição de serviços, revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em
funções públicas, na modalidade de tarefa, para ensino de dança Hip Hop aos
utentes do CAF de Telheiras e Centro de Formação e Artes do Bairro da Cruz
Vermelha, nos meses de setembro a dezembro de 2017, a celebrar com Rafael
Tavares Barreto, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa de € 2.305,00 (setecentos e cinco euros), a que acresce IVA,
se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto, com efeitos a partir da data de hoje.
(Proposta n.º 215-E/2017).

Aprovada por unanimidade
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7.4.

Deliberação n.º 927/2017: Adjudicação a Roadwork – Construções e Obras
Públicas, Lda. a colocação de grades de proteção para caixas-de-ar condicionado
para o Centro de Artes e Formação, no valor de € 1.592,00 (mil, quinhentos e
noventa e dois euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 1.958,16 (mil, novecentos e cinquenta e oito euros e dezasseis cêntimos).
(Proposta n.º 216-E/2017).

Aprovada por unanimidade
7.5.

Deliberação n.º 928/2017: Autorização para aquisição a diversas entidades de
material para pequenos arranjos na CAF da Quinta dos Frades, no valor de €
250,00 (duzentos e cinquenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 217-E/2017).

Aprovada por unanimidade
7.6.

Deliberação n.º 929/2017: Adjudicação ao Pingo Doce o fornecimento de
produtos de limpeza variados para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de €
270,00 (duzentos e setenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 218-E/2017).

Aprovada por unanimidade
7.7.

Deliberação n.º 930/2017: Adjudicação ao Bricodis – Distribuição de
Bricolage, SA o fornecimento de material didático para o 1º período: madeiras;
acrílicos; parafusos; cola de madeira, etc. para a CAF da Quinta dos Frades, no
valor de € 160,00 (cento e sessenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em
vigor. (Proposta n.º 219-E/2017).

Aprovada por unanimidade
7.8.

Deliberação n.º 931/2017: Adjudicação ao ArtsSpot Lumiar o fornecimento de
diverso material didático para o 1º período: cartolinas; cartão; pinceis; diluente;
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enfeites, etc. para a CAF da Quinta dos Frades, no valor de € 200,00 (duzentos
euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 220-E/2017).

Aprovada por unanimidade
7.9.

Deliberação n.º 932/2017: Atribuição de subsídio à Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos alunos do JI e EB de Telheiras para apoio
à CAF da Escola Básica nº 1 de telheiras – maio a setembro, no valor de € 2.300,00
(dois mil e trezentos euros). (Proposta n.º 221-E/2017).

Aprovada por unanimidade
7.10.

Deliberação n.º 933/2017: Atribuição de subsídio à CRINABEL para apoio ao
projeto Meridiano, projeto de formação em teatro e expressão dramática nas
escolas e valências da área da Freguesia do Lumiar, durante o período de outubro
a dezembro de 2017, no valor de € 1.200,00 (mil e duzentos euros). (Proposta n.º
222-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, 19 de setembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________

_________________________________________

