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ATA N.º 8/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 20 de fevereiro de 2018
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, pelas dezanove horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar em sessão pública, na respetiva sede, sita na Alameda das
Linhas de Torres, n.º 156, na 19.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Elsa Fragata, Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. O Tesoureiro, Artur Reis, e o
vogal Pedro Saraiva justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada
a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Intervenção do público
1.1. Usou da palavra a residente Maria das Dores Cunha que colocou várias questões
relativas à urbanização da Quinta de Alvalade, em particular no que respeita à
implantação da nova zona ajardinada no local. A munícipe referiu a aparente falta
de conclusão da zona de estacionamento e a ausência de parque infantil, tendo
ainda frisado a necessidade de limpeza de um terreno particular envolvente,
matéria sobre a qual tinha já solicitado intervenção municipal.
1.2. O Presidente deu nota de que, segundo informação da CML, ainda terá lugar a
conclusão da zona de estacionamento, bem como a implantação do parque
infantil. Quanto ao terreno contíguo, a Junta estava já a par do problema e tinha
já requerido intervenção municipal, solicitação essa que iria ser reforçada.
2. Informações
2.1. O Presidente deu nota das reuniões do Grupo das Dependências da Comissão
Social de Freguesia e do plenário do Grupo Comunitário da Alta de Lisboa,
realizados na semana antecedente. Foi também informado o executivo da seleção
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da candidatura da Parceria Local de Telheiras para integração no projeto
“Municipalities in Transition”.
2.2. O Presidente apresentou brevemente o resultado das reuniões realizadas com os
vereadores Miguel Gaspar e Ricardo Robles, bem como com a Sociedade Gestora
da Alta de Lisboa (SGAL), também realizadas na semana antecedente à reunião.

3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1. Deliberação n.º 76/2018: Adjudicação ao PÚBLICO – Comunicação Social, S.A.
renovação da assinatura anual do jornal Público, período de aquisição de segunda
a sexta feira, para a sede da JFL, no valor de € 228,00 (duzentos e vinte e oito
euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 10-P/2018):
Aprovada por unanimidade

3.2. Deliberação n.º 77/2018: Adjudicação ao PÚBLICO – Comunicação Social, S.A.
renovação da assinatura anual do jornal Público, período de aquisição de segunda
a sexta feira, para a sede da UTIL, no valor de € 228,00 (duzentos e vinte e oito
euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 11-P/2018):
Aprovada por unanimidade

3.3. Deliberação n.º 78/2018: Atribuição de subsídio à ASSOCIAÇÃO DE VIVER
TELHEIRAS – Centro de Convergência de Telheiras para apoio ao Magusto de 2017
(1.000,00€), às atividades de Natal (250,00€) e apoio regular à parceria local
(4.400,00€), no valor de 5.650,00 € (cinco mil, seiscentos e cinquenta euros):
(Proposta n.º 2-C/2018)
Aprovada por unanimidade
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3.4. Deliberação n.º 79/2018: Atribuição de subsídio à ACADEMIA MUSICAL 1º DE
JUNHO DE 1893 para apoio à Marcha do Lumiar 2018 – 1ª tranche, no valor de
7.000,00 € (sete mil euros): (Proposta n.º 3-C/2018)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Presidente e pelo Vogal Henrique Sá Melo
4.1. Deliberação n.º 80/2018: Solicitação de autorização à Câmara Municipal de
Loures para a concretização de mobilidade na categoria da trabalhadora Luísa
Isabel da Silva Nunes Ciríaco Gomes, assistente técnica do respetivo mapa de
pessoal, nos termos (Proposta n.º 12-RH/2018)
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela Secretária
5.1. Deliberação n.º 81/2018: Adjudicação a HIPPOTRIP – Turismo Anfíbio, Lda.
aquisição de 1 bilhete de adulto e 36 bilhetes seniores para a viagem do HippoTrip,
no âmbito da programação sénior, no valor de € 479,72 (quatrocentos e setenta e
nove euros e setenta e dois cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 508,50 (quinhentos e oito euros e cinquenta cêntimos):
(Proposta n.º 10-S/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 82/2018: Adjudicação ao PDL – Parque dos Dinossauros da
Lourinhã, Unip. Lda. entradas para visita guiada ao Dino Parque de um grupo de
30 seniores, no âmbito do passeio sénior, a realizar dia 27/02/2018 à Lourinhã, no
valor de € 345,00 (trezentos e quarenta e cinco euros), com IVA incluído à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 11-S/2018)
Aprovada por unanimidade
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6. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
6.1. Deliberação n.º 83/2018: Adjudicação a VELCRODESIGN alojamento do site da
junta para 2018, no valor de € 260,00 (duzentos e sessenta euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 319,80 (trezentos e dezanove
euros e oitenta cêntimos) (Proposta n.º 2-COM/2018).
Aprovada por unanimidade

6.2. Deliberação n.º 84/2018: Adjudicação a ESTRELAS E OURIÇOS, LDA. divulgação
do evento Cidade das Crianças, no valor de € 275,00 (duzentos e setenta e cinco
euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 338,25
(trezentos e trinta e oito euros e vinte e cinco cêntimos) (Proposta n.º 19-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.3. Deliberação n.º 85/2018: Adjudicação a ANOS D’ AVENTURA, LDA. fornecimento
de produtos de limpeza para os CAF’s, no valor de € 466,52 (quatrocentos e
sessenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, perfazendo o total de € 573,82 (quinhentos e setenta e três euros e
oitenta e dois cêntimos) (Proposta n.º 20-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.4. Deliberação n.º 86/2018: Adjudicação a ARTSPOTLUMIAR, LDA. fornecimento de
materiais para o economato da educação, no valor de € 600,00 (seiscentos euros),
com IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 21-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.5. Deliberação n.º 87/2018: Adjudicação ao MAGNETIC NATURE, LDA. aulas de
zumba para as CAF’s de São Vicente, EB1 Telheiras e Quinta dos Frades, no âmbito
do Dia da Mulher, 8 de março, no valor de € 90,00 (noventa euros), com IVA
incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 22-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.6. Deliberação n.º 88/2018: Autorização da celebração de protocolos de estágio
formativo, a celebrar entre a Cooptécnica – Gustave Eiffel – Cooperativa de Ensino
e Formação Técnico Profissional, a Junta de Freguesia do Lumiar e Matilde Vaz
Barreto Apolinário (NIF 264737300, como terceiro outorgante, oriunda do curso
vocacional do ensino básico de animação turística e ambiental, destinado à
obtenção por aqueles de prática simulada, em contexto real de trabalho, durante
60 horas, entre 25 de janeiro de 2018 e 09 de fevereiro de 2018, produzindo
efeitos a xxx de janeiro de 2018. (Proposta n.º 23-E/2018).
Aprovada por unanimidade
6.7. Deliberação n.º 89/2018: Aprovação da decisão de adjudicação do contrato de
aquisição de serviços, 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 de Informática (NIF: 504 493
949), com um montante máximo de despesa de € 1.080,00 (mil e oitenta euros),
mais IVA, se devido, à taxa legal em vigor, a pagar em 6 (seis) 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 24-E/2018).
Aprovada por unanimidade
6.8. Deliberação n.º 90/2018: Aprovação da atribuição de apoio pecuniário no valor
de € 2.400,00 (dois mil e quatrocentos euros), a pagar em tranches mensais de €
400,00 (quatrocentos euros) para o ensino de xadrez aos utentes da Componente
de Apoio à Família de S. Vicente em Telheiras, no período compreendido entre
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janeiro e junho de 2018, a celebrar com FPX – Federação Portuguesa de Xadrez
(NIF: 501617078). (Proposta n.º 25-E/2018).
Aprovada por unanimidade
6.9. Deliberação n.º 91/2018: Abertura de 1 (um) procedimentos de ajuste direto para
formação de contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de contratos
de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa, para
acompanhamento de crianças dos Jardins de Infância da área da freguesia do
Lumiar, para o período entre 1 de março e 31 de dezembro 2018, com convite a
Filipa Alexandra Carvalho Viegas da Cruz, com 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, bem
como a competência para resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar as
retificações das peças do procedimento, os erros e omissões do caderno de
encargos e decidir sobre a suspensão e prorrogação do prazo para a apresentação
de propostas. (Proposta n.º 26-E/2018).
Aprovada por unanimidade
7. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
7.1.

Deliberação n.º 92/2018: Adjudicação a MINIAUTO, Lda. revisão, reparação e
pintura da viatura: 79-BF-79, no valor de € 282,12 (duzentos e oitenta e dois euros
e doze cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
347,01 (trezentos e quarenta e sete euros e um cêntimo). (Proposta n.º 7SA/2018)
Aprovada por unanimidade
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8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
8.1. Deliberação n.º 93/2018: Atribuição de subsídio à ACADEMIA MUSICAL 1º DE
JUNHO DE 1893 para apoio às atividades desportivas, no âmbito de
desenvolvimento da modalidade de basquetebol, no valor de € 4.000,00 (quatro
mil euros). (Proposta n.º 10-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.2. Deliberação n.º 94/2018: Atribuição de subsídio à ACADEMIA MUSICAL 1º DE
JUNHO DE 1893 para apoio ao transporte para o jogo oficial basquetebol, com o
itinerário Lumiar/Faro/Lumiar – autocarro de 27 lugares, no valor de € 470,00
(quatrocentos e setenta euros). (Proposta n.º 11-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.3. Deliberação n.º 95/2018: Atribuição de subsídio ao RECREATIVO ÁGUIAS DA
MUSGUEIRA para apoio ao transporte para jogo oficial, com o itinerário
Lumiar/Lourinhã/Lumiar – autocarro de 27 lugares, no valor de € 200,00 (duzentos
euros). (Proposta n.º 12-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.4. Deliberação n.º 96/2018: Atribuição de subsídio à ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DO BAIRRO DA CRUZ VERMELHA para apoio à época desportiva de futebol 7, no
valor de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros). (Proposta n.º 13-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.5. Deliberação n.º 97/2018: Atribuição de subsídio ao ACADÉMICO CLUBE DE
CIÊNCIAS para apoio às atividades desportivas, no âmbito da modalidade de
futsal, no valor de € 3.000,00 (três mil euros). (Proposta n.º 14-D/2018).
Aprovada por unanimidade
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8.6. Deliberação n.º 98/2018:: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de janeiro de 2018 (Proposta n.º 15-D/2018).
Basquetebol
Academia Musical 1º de Junho 1893

Ginástica

540,00 €

196,80 €

Karaté

180,00 €

Associação de Residentes do Alto do Lumiar

Rugby e Basquetebol

360,00 €

G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha

Boxe e Kickboxing

Clube Atlético Alta de Lisboa

Académico Clube de Ciências

Centro Social da Musgueira - Mediateca

Xadrez
Judo

180,00 €
180,00 €

360,00 €

Futsal

360,00 €

Voleibol

180,00 €

Futsal

Recreativo Águias da Musgueira

Boxe e Futebol 11

Sporting Clube de Portugal

Basquetebol

180,00 €

720,00 €

Ténis de Mesa

180,00 €

Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha

Andebol

360,00 €

Atletismo

180,00 €

Judo Clube de Lisboa

Andebol
Judo

180,00 €

TOTAL

5.056,80 €

Associação de Residentes de Telheiras

540,00 €

180,00 €

Aprovada por unanimidade
8.7. Deliberação n.º 99/2018: Adjudicação a FABRIGIMNO – Fabricação de Material
Desportivo, Lda. fornecimento de transformador para mesa de comando BT600,
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para o marcador eletrónico do Pavilhão Gimnodesportivo, no valor de € 85,00
(oitenta e cinco euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 104,55 (cento e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos). (Proposta n.º
16-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.8. Deliberação n.º 100/2018: Adjudicação a TUTITAÇAS – Taças e Troféus, Lda.
fornecimento de 6 (seis) troféus para apoio à Fase Final XL, Campeonato Distrital
Lisboa Sub 16 masculinos em basquetebol, com a organização do Sporting Clube
de Portugal , no valor de € 120,60 (cento e vinte euros e sessenta cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 148,34 (cento e quarenta
e oito euros e trinta e quatro cêntimos). (Proposta n.º 17-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.9. Deliberação n.º 101/2018: Adjudicação à UTS – Viagens e Serviços, S.A.
transporte ida e volta da APEEAL, da Escola Padre José Manuel Rocha e Melo ao
Areeiro, no âmbito da participação da ginástica nas Olisipíadas, no valor de €
150,00 (cento e cinquenta euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor.
(Proposta n.º 18-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.10. Deliberação n.º 102/2018: Adjudicação à VAZ, LOPES & LOPES, LDA.
fornecimento de reforço alimentar para o torneio de futebol, com a organização
do Recreativo Águias da Musgueira, no valor de € 230,00 (duzentos e trinta euros),
com IVA incluído à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 19-D/2018).
Aprovada por unanimidade
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8.11. Deliberação n.º 103/2018: Anulação da 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 20-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8.12. Deliberação n.º 104/2018: Atribuição de subsídio à ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO BAIRRO DA CRUZ VERMELHA para apoio ao pagamento do
jantar de Natal da equipa de futebol 7, no valor de € 200,00 (duzentos euros):
(Proposta n.º 21-D/2018).
Aprovada por unanimidade

9. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
9.1.

Deliberação n.º: 105/2018: Pagamento, a título de indemnização, a Natália Viana
da Silva, portadora do NIF n.º 256435294, no valor reclamado de €216,16
(duzentos e desaseis euros e desaseis 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 deservagem da via
pública na Rua Tomás D’El Negro, n.º 5 A (farmácia), pelas 09h45 do dia 05 de
fevereiro de 2018: (Proposta n.º 7-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade

9.2.

Deliberação n.º: 106/2018: Pagamento, a título de indemnização, a Fernando
Moreira Leitão, portador do NIF n.º 104254028, no valor reclamado de € 258,08
(duzentos e cinquenta e oito euros e oito cêntimos), derivada de responsabilidade
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civil pelo risco decorrente de atividade especialmente perigosa, na sequência da
projeção de objetos, no decurso da execução de trabalhos de deservagem da via
pública na Alameda das Linhas de Torres, pelas 14h do dia 03 de fevereiro de 2018:
(Proposta n.º 8-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade

9.3.

Deliberação n.º 107/2018: Adjudicação a MINIAUTO, Lda. reparação da viatura:
99-29-UP, no valor de € 1.006,72 (mil e seis euros e setenta e dois cêntimos), a
que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 1.238,27 (mil,
duzentos e trinta e oito euros e vinte e sete cêntimos). (Proposta n.º 9-LHU/2018)
Aprovada por unanimidade

9.4.

Deliberação n.º 108/2018: Adjudicação a MELFA – Máquinas, Ferramentas e
Ferragens, Lda. fornecimento de óleo, corrente para motosserra e rolos de fio
nylon para as roçadoras, no valor de € 418,77 (quatrocentos e dezoito euros e
setenta e sete cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 515,09 (quinhentos e quinze euros e nove cêntimos). (Proposta n.º 10LHU/2018)
Aprovada por unanimidade

9.5.

Deliberação n.º 109/2018: Adjudicação a MINIAUTO, Lda. reparação da viatura:
52-PG-17, no valor de € 2.163,00 (dois mil, cento e sessenta e três euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 2.660,49 (dois mil,
seiscentos e sessenta euros e quarenta e nove cêntimos). (Proposta n.º 11LHU/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, 20 de fevereiro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

