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ATA N.º 8-A/2017
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 13 de dezembro de 2017
Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, 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 8.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
o Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e Pedro Saraiva,
tendo a vogal Elsa Fragata justificado a sua ausência junto do Presidente. Estando
verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações
1.1.

O Presidente informou o executivo das reuniões realizadas com os grupos
políticos representados na Assembleia de Freguesia, no quadro do Estatuto do
Direito de Oposição, para discussão dos instrumentos previsionais.

1.2.

O executivo fez o balanço das atividades de Natal, a saber, da Feira de Natal de
Telheiras e do Oriental Xmas, realizado na Comunidade Hindu de Portugal.

2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 79-A/2017: Adjudicação a ESCALAS & ÂNGULOS assistências
técnicas às vitrines frigoríficas do Mercado, da banca do Sr. Mário Brito e Sr José
Pereira, no valor de € 410,00 (quatrocentos e dez euros), a que acresce IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 504,30 (quinhentos e quatro euros e trinta
cêntimos). (Proposta n.º 3A-ECON/2017).
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 80-A/2017: Adjudicação a ATELIER GASTRONÓMICO 2, LDA. o
fornecimento de jantar volante para 40 pessoas, a realizar dia 18 de dezembro, no
âmbito da Assembleia de Freguesia do Lumiar, no valor de € 360,00 (trezentos e
sessenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
442,80 (quatrocentos e quarenta e dois euros e oitenta cêntimos). (Proposta n.º
10A-P/2017).
Aprovada por unanimidade

2.3. Deliberação n.º 81-A/2017: Adjudicação a PRESTIBEL – Empresa de Segurança,
Lda. o serviço de segurança para a Festa de Natal da Junta de Freguesia do Lumiar,
no ICA: dias 12 e 13 de dezembro (ensaios) – das 18h00 às 20h e dia 16 de
dezembro (festa) – das 10h00 às 00h00, no valor de € 334,80 (trezentos e trinta e
quatro euros e oitenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 411,80 (quatrocentos e onze euros e oitenta cêntimos).
(Proposta n.º 5A-C/2017).
Aprovada por unanimidade

2.4. Deliberação n.º 82-A/2017: Adjudicação a ATELIER GASTRONÓMICO 2, LDA. o
fornecimento de lanche para o Concerto de Natal, no Colégio S. João de Brito, dia
17 de dezembro, no valor de € 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 608,85 (seiscentos
e oito euros e oitenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º 6A-C/2017).
Aprovada por unanimidade
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2.5. Deliberação n.º 83-A/2017: Propostas a submeter à Assembleia de Freguesia do
dia 18 de dezembro de 2018 (Proposta n.º 1A-AFL/2017).










Orçamento e Plano Plurianual de Investimento para 2018
Opções do Plano para 2018
Mapa de pessoal para 2018
Revisão do Orçamento de 2017
Compromissos Plurianuais
Aceitação de doações
Prorrogação de Contratos de Delegação de Competências
Alteração do Regulamento de Taxas
Regulamentos para abertura de discussão pública: Regulamento de Taxas,
Regulamento do Mercado do Lumiar, Regulamento do Auditório da
Biblioteca Orlando Ribeiro e Regulamento do Mercado Exterior de
Telheiras.
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1. Deliberação n.º 84-A/2017: Atribuição de subsídio ao CENTRO SOCIAL DA
MUSGUEIRA para apoio na contratação de uma estrutura de palco para a Festa de
Natal, dia 14 de dezembro, no valor de € 400,00 (quatrocentos euros). (Proposta
n.º 12A-S/2017).
4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro

Aprovada por unanimidade

4.1. Deliberação n.º 85-A/2017: Aprovação da 46.ª alteração ao Orçamento e 32ª
alteração ao Plano 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 7A-T/2017).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata, apresentadas pelo Presidente
5.1. Deliberação n.º 86-A/2017: Adjudicação à WORTEN o fornecimento de 13 (treze)
termoventiladores Rowenta Compact com 2400w de potência, para a Escola
Básica Dr. Nuno Cordeiro Ferreira, no valor de € 585,00 (quinhentos e oitenta e
cinco euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 8A-E/2017).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 87-A/2017: Adjudicação tendente à celebração de 8 (oito)
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 Natal 2017, a
celebrar com: (1) João Pedro Mendes de Jesus; (2) Inês Filipa Gomes da Silva; (3)
Sara Filipa Varela Pina; (4) André Cristovão da Conceição Tavares Serra; (5) David
Bernardino; (6) Érica Fernandes; (7) Débora Paulinho e (8) Débora Cardoso 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 9A-E/2017).
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 88-A/2017: Adjudicação a GIO – Gabinete de Impressão Offset,
Lda. o fornecimento de 22.000 (vinte e dois mil) folhetos tríptico da agenda de
Natal, no valor de € 540,00 (quinhentos e quarenta euros), a que acresce IVA à
taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 664,20 (seiscentos e sessenta e quatro
euros e vinte cêntimos). (Proposta n.º 4A-COM/2017).
Aprovada por unanimidade
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6. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
6.1. Deliberação n.º 89-A/2017: Adjudicação a AUTO-SUECO, LDA. a verificação de
possibilidade de espaçar mais o banco traseiro de deficientes, da viatura 21-PG82, no valor de € 24,91 (vinte e quatro euros e noventa e um cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 30,64 (trinta euros e
sessenta e quatro cêntimos). (Proposta n.º 10A-SA/2017).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 90-A/2017: Adjudicação a AUTO-SUECO, LDA. o serviço de
revisão e reparações do autocarro 21-PG-82, no valor de € 293,60 (duzentos e
noventa e três euros e sessenta cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 361,12 (trezentos e sessenta e um euros e doze cêntimos).
(Proposta n.º 11A-SA/2017).
7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva

Aprovada por unanimidade

7.1. Deliberação n.º 91-A/2017: Adjudicação a MINIAUTO, LDA. a reparação da
viatura 99-29-UP, do Posto de Limpeza, no valor de € 443,76 (quatrocentos e
quarenta e três euros e setenta e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo o total de € 545,82 (quinhentos e quarenta e cinco euros e
oitenta e dois cêntimos). (Proposta n.º 6A-LHU/2017).
Aprovada por unanimidade

7.2. Deliberação n.º 92-A/2017: Adjudicação a MINIAUTO, LDA. a reparação da
viatura 07-SP-31, do Posto de Limpeza, no valor de € 1.084,19 (mil e oitenta e
quatro euros e dezanove cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 1.333,56 (mil, trezentos e trinta e três euros e cinquenta
e seis cêntimos). (Proposta n.º 7A-LHU/2017).
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, 13 de dezembro de 2017.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

