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ATA N.º 4/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 24 de janeiro de 2018
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de
Torres, n.º 156, na 15.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

O Presidente e o executivo fizeram o balanço das questões agendadas para o Congresso
da ANAFRE a realizar no fim-de-semana, em Viseu. O Presidente informou dos trabalhos
programados para execução de obras pela EPAL e Lisboa Gás na Estrada do Paço do
Lumiar, tendo ainda dado nota da reunião realizada na manhã do dia da reunião do
Grupo de Trabalho das Dependências, da Comissão Social de Freguesia. O Presidente
deu ainda nota da assinatura do auto de consignação da obra da futura unidade de
cuidados continuados a instalar no Parque de Saúde Pulido Valente pela Santa Casa da
Misericórdia, que contou com a presença do Ministro da Saúde.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 35/2018: Adjudicação a R.V. PRO, LDA. do aluguer de
equipamento de som, gravação de áudio e apoio técnico, para a Assembleia de
Freguesia do Lumiar, a realizar dia 30/01/2018, no Lagar de S. Vicente, no valor de
€ 640,00 (seiscentos e quarenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 787,20 (setecentos e oitenta e sete euros e vinte cêntimos)
(Proposta n.º 4-P/2018).
Aprovada por unanimidade
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2.2. Deliberação n.º 36/2018: Proposta de Alteração do Mapa de Pessoal da Freguesia
do Lumiar para 2018 a submeter à reunião da Assembleia de Freguesia do Lumiar
do próximo dia 30 de janeiro, para habilitar o desencadear dos concursos de
recrutamento com vista à regularização de vínculos, previstos na Lei n.º 112/2017,
de 29 de dezembro (Proposta n.º 1-AFL/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pelo Presidente, pela Secretária e pelos Vogais Elsa Fragata e
Henrique Sá Melo
3.1. Deliberação n.º 37/2018: Autorização do pedido de mobilidade da trabalhadora
Maria Margarida Nunes Cabral, Técnica Superior do mapa de pessoal do Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU, I.P.), para o exercício de funções
nesta Freguesia, na carreira de Técnica Superior, pelo prazo máximo de 18 meses
e correspondente solicitação do acordo do IHRU, I.P. para a concretização da
situação de mobilidade (Proposta n.º 8-RH/2018)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1. Deliberação n.º 38/2018: Adjudicação a R.V. PRO, LDA. aluguer de equipamento
de som, luz, animação musical e apoio técnico, para o Baile de Carnaval, dia 8 de
fevereiro, no Lar Militar da Cruz Vermelha, no valor de € 700 (setecentos euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 861,00 (oitocentos
e sessenta e um euros) (Proposta n.º 5-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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4.2. Deliberação n.º 39/2018: Adjudicação a TRANSPORTES MARTINHO SILVA, LDA.
transporte mensal do banco alimentar, 11 meses, 140€ + iva e banco dos bens
doados para as nossas instalações, abril e outubro, 120e+iva, no valor de € 1.780
(mil, setecentos e oitenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 2.189,40 (dois mil, cento e oitenta e nove euros e quarenta
cêntimos): (Proposta n.º 6-S/2018).
Aprovada por unanimidade
4.3. Deliberação n.º 40/2018: Atribuição de subsídio no valor de 1.900 € para apoio às
bolsas de estudo: ensino básico, 500€, ensino secundário, 600€ e ensino superior,
licenciatura, 800€ dos LEÕES DE PORTUGAL, IPSS: (Proposta n.º 7-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.4. Deliberação n.º 41/2018: Atribuição de apoio monetário no valor de € 300,00
(trezentos euros) a munícipe cuja identificação detalhada consta da proposta, no
âmbito do Fundo de Emergência Social – vertente de apoio a agregados familiares,
para cobertura de despesas com produtos de puericultura (Proposta n.º 8S/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
5.1. Deliberação n.º 42/2018: Atribuição de subsídio no valor de 600,00 € para apoio
à Festa de Carnaval da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
da EB 2/3 de Telheiras: (Proposta n.º 9-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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5.2. Deliberação n.º 43/2018: Adjudicação a GRAÇA & PAULO, LDA. fornecimento de
catering, coffee break da manhã e tarde (700 pessoas) e almoço para 30 pessoas
(oradores e promotores), no âmbito das I Jornadas Internacionais Pensamento
Emocional, no valor de € 2.182,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois euros), já
acrescido de IVA à taxa legal em vigor: (Proposta n.º 10-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 44/2018: Adjudicação a KSR Brindes Publicitários, LDA. produção
de 20 t-shirts, 100 crachás e 500 programas para as I Jornadas Internacionais
Pensamento Emocional, no valor de € 447,12 (quatrocentos e quarenta e sete
euros e doze cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 549,95 (quinhentos e quarenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos):
(Proposta n.º 11-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.4. Deliberação n.º 45/2018: Adjudicação a UHU IBÉRICA – Adesivos, Lda.
fornecimento de colas para a educação (CAF’S), no valor de € 250,00 (duzentos e
cinquenta euros), já acrescido de IVA à taxa legal em vigor: (Proposta n.º 12E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.5. Deliberação n.º 46/2018: Autorização para acolhimento de estágio no Centro de
Artes e Formação, no quadro do programa Erasmus+ de Simon Jakob Grohmüller
(Proposta n.º 13-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
6.1.

Deliberação n.º: 47/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) contrato de locação de varredora mecânica, para o período
compreendido entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de março de 2019, por ajuste
direto, pelo preço € 74.250,00 (setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta euros),
a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 23% (vinte e três por cento) a CERTOMA
– Comércio Técnico de Máquinas, Lda. (Proposta n.º 4-LHU/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, 24 de janeiro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

