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ATA N.º 7/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 6 de fevereiro de 2018
Aos seis dias do mês de fevereiro 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 18.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 Elsa Fragata, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e
Pedro Saraiva. Estando verificada a existência de quórum, o Presidente deu início à
reunião.
1. Informações
1.1. O Presidente e a vogal Elsa Fragata deram nota ao executivo do decurso das I
Jornadas do Pensamento Emocional, realizadas no anterior dia 2 de fevereiro no
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e organizadas em conjunto com o
Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar e outros parceiros.
1.2. O Presidente deu ainda nota da comemoração das celebrações em honra de São
Sebastião, no Paço do Lumiar, do 70.º aniversário do Colégio de São João de Brito,
assinalada na véspera da reunião, e da assinatura do Protocolo entre o Ministério
da Administração Interna, a Câmara Municipal de Lisboa e o Centro Social da
Musgueira, para ativação do Contrato Local de Segurança para o Bairro da Cruz
Vermelha, em parceria com a Junta de Freguesia e o Grupo Comunitário da Alta
de Lisboa.
1.3. O Presidente deu ainda nota da reunião realizada com o Conselho de
Administração da GEBALIS, para avaliação de áreas de reforço de cooperação com
aquela empresa municipal.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1. Deliberação n.º 64/2018: Adjudicação a R.V. PRO, LDA. do aluguer de
equipamento de som, gravação de áudio e apoio técnico, para a Assembleia de
Freguesia dia 24/10/2017, no valor de € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 799,50 (setecentos
e noventa e nove euros e cinquenta cêntimos) (Proposta n.º 8-P/2018).
Aprovada por unanimidade

2.2. Deliberação n.º 65/2018: Autorização para celebração de protocolo com a
Universidade Aberta e Universidade de Lisboa: (Proposta n.º 9-P/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1. Deliberação n.º 66/2018: Adjudicação a R.V. PRO, LDA. aluguer de equipamento
de som, luz, animação musical e apoio técnico, para atividade sénior no Lar Militar
da Cruz Vermelha, no valor de € 700,00 (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 9-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 67/2018: Aprovação da 1.ª alteração ao Orçamento e 1ª alteração
ao Plano de Investimentos da Freguesia do Lumiar para 2018, de acordo com os
quadros em anexo à presente proposta e que da mesma fazem parte integrante.
(Proposta n.º 1-T/2018).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
5.1. Deliberação n.º 68/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, tendente à
celebração de 1 (um) de contrato de aquisição de serviços específicos de motorista
de ligeiros e pesados de passageiros, com Dionísio Macedo da Costa, a fim de
garantir o normal funcionamento do Serviço Lumiar Transporta e o Serviço
Autocarro disponibilizados pela Freguesia do Lumiar, por ajuste direto, pelo preço
de € 36.000 (trinta e seis mil euros), acrescido de IVA: (Proposta n.º 6-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 69/2018: Adjudicação a ROADWORK, LDA. reparação de bancos
de jardim no parque infantil da Rua Prof. Eduardo Araújo Coelho/Rua Prof.
Francisco Gentil, no valor de € 1.822,86 (mil, oitocentos e vinte e dois euros e
oitenta e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 2.242,12 (dois mil, duzentos e quarenta e dois euros e doze cêntimos):
(Proposta n.º 4-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 70/2018: Adjudicação a PRODIGIT – Gabinete de Impressão
Digital, Lda. a aquisição de 100 placas dissuasoras para colocação em jardins e
praças com indicação de coimas (layout anexo), no valor de € 947,00 (novecentos
e quarenta e sete euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 1.164,81 (mil, cento e sessenta e quatro euros e oitenta e um cêntimos):
(Proposta n.º 5-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade
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5.4. Deliberação n.º 71/2018: Tolerância de ponto para a 3.ª feira de Carnaval, dia 13
de fevereiro de 2018 (Proposta n.º 10-RH/2018).
Aprovada por unanimidade

5.5. Deliberação n.º 72/2018: Autorização do pedido de licença sem vencimento da
trabalhadora Gabriela Maria Vieira Neves, com efeitos a 22 de janeiro de 2018
(Proposta n.º 11-RH/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
6.1. Deliberação n.º 73/2018: Atribuição de subsídio ao RECREATIVO ÁGUIAS DA
MUSGUEIRA para apoio ao pagamento do jantar de Natal da equipa de futebol 7,
da Associação de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha, no valor de € 200,00
(duzentos euros): (Proposta n.º 9-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
7.1. Deliberação n.º: 74/2018: Pagamento, a título de indemnização, à Associação de
Moradores do Bairro da Cruz Vermelha (NIPC 505131625), no valor reclamado de
€ 159,90 (cento e cinquenta e nove euros e noventa cêntimos), derivada de
responsabilidade civil pelo risco decorrente de atividade especialmente perigosa,
na sequência da projeção de pedras, no decurso da execução de trabalhos de
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deservagem da via pública na Rua José Cardoso Pires, frente Escola EB n.º 34, pelas
9h00 do dia 1 de fevereiro de 2018: (Proposta n.º 5-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade

7.2. Deliberação n.º: 75/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de fardamento para os trabalhadores ao serviço da Junta de
Freguesia do Lumiar, por consulta prévia, com um montante máximo de despesa
de € 12.360,00 (doze mil, trezentos e sessenta euros), a que acresce IVA, à taxa
legal em vigor.
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 e aprovação do convite às seguintes entidades:
 HR – Proteção, S.A., NIPC: 505766205
 SINTIMEX – Sociedade Internacional de Importações e Exportações, Lda.,
NIPC: 500251118
 TECNIQUITEL – Sociedade de Equipamentos Técnicos, S.A., NIPC:
500663300
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.
Designar o júri do procedimento, com a seguinte composição:
Presidente: Paula Camacho;
Vogais Efetivos: Inês Mota e Cláudia Ferreira;
Vogais Suplentes: Paula Santos e Andreia Silveira.
(Proposta n.º 6-LHU/2018).
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, 6 de fevereiro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

