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ATA N.º 10/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 13 de março de 2018
Aos treze dias do mês de março 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 21.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César,
e os vogais Pedro Ângelo e Pedro Saraiva. O Tesoureiro, Artur Reis, e os vogais Elsa
Fragata e Henrique Sá Melo justificaram 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 da sua reunião mantida com a EMEL, na
sequência da qual se procederá à reavaliação do parecer emitido em julho de
2017, atentos os esclarecimentos prestados sobre o processo de ativação dos
zonamentos a fixar para o território.

1.2.

Foi ainda feito o ponto de situação da discussão pública em curso em Telheiras
em torno da proposta de construção de nova Igreja, tendo a Junta de Freguesia
reunido com os promotores da petição que se opõe ao local escolhido, com a
paróquia de Nossa Senhora das Portas do Céu e marcado uma sessão de
esclarecimento para o dia 15 de março.

1.3.

O Presidente informou ainda o executivo das reuniões realizadas desde a última
reunião do executivo, a saber, com o STML, com a EGEAC e com a SGAL.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 135/2018: Emissão de parecer sobre a delimitação das Zonas de
Estacionamento e Paragem Limitada noo Lumiar (Proposta n.º 14-P/2018)
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 136/2018: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
ao Senhor Guilherme de Oliveira Casal do Rei, portador do NIF n.º 254525059,
no valor reclamado de € 145,07 (cento e quarenta e sete euros e sete cêntimos),
derivado 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 Adriana de Vecchi,
pelas 10h45 do dia 27 de fevereiro de 2018 (Proposta n.º 15-P/2018)
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 137/2018: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
à reclamante Maria Manuela Lopes de Almeida, no valor reclamado de €
1.214,49 (mil, duzentos e catorze euros e quarenta e nove cêntimos), derivada
de responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da função
administrativa, na sequência da queda provocada por saliência metálica em área
de espaço público, na Rua Luís de Freitas Branco, junto à Alameda das Linhas de
Torres, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa (Proposta n.º 16-P/2018)
Aprovada por unanimidade

2.4.

Deliberação n.º 138/2018: Aprovação da despesa de € 1.446,00 (mil e
quatrocentos e quarenta e seis euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor à
entidade Isabel Bicho, Unipessoal, Lda. (NIPC 513770437), em aditamento ao
contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da banda
Linda Martini, no âmbito das Festas do Lumiar 2017 (Proposta n.º 6-C/2018)
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pelo Presidente e pelo Vogal Henrique Sá Melo
3.1.

Deliberação n.º 139/2018: Autorização, por acordo, a mobilidade na categoria
do trabalhador Nuno Filipe Nunes Feio, oriundo do mapa de pessoal da
Freguesia do Lumiar para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, IP, pelo prazo máximo de 18 meses, com efeitos a 1 de abril de 2018:
(Proposta n.º 16-RH/2018)
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 140/2018: Autorização da consolidação na mobilidade na
categoria de Susana da Conceição Alminhas Pereira, integrada na carreira e
categoria de assistente técnico, oriunda do mapa de pessoal da Câmara
Municipal do Montijo, com efeitos a 1 de janeiro de 2018 (Proposta n.º 17RH/2018)
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1.

Deliberação n.º 141/2018: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de contrato de aquisição de serviços para atividades da
programação Junta-te ao Verão Sénior 2018, por consulta prévia, com um
montante máximo de despesa de até € 5.200 (cinco mil e duzentos euros), a que
acresce IVA, à taxa legal em vigor.
Aprovar as 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.
Aprovar o convite às seguintes entidades:
 Barraqueiro Transportes, SA - NIPC: 502 514 019;
 Viagens e Turismo Planeta Tours, Transportadora Rodoviária Interna e
Internacional de Passageiros, Lda. - NIPC: 503 360 708;
 UTS Viagens e Serviços, S.A. - NIPC: 504 133 799;
 Isidoro Duarte, S.A. - NIPC: 500 142 467;
 António Gomes Tecedeiro, S.A. (AGT Bus) - NIPC: 501 276 343;
 Frota Azul (Algarve) – Transportes e Turismo, Lda. - NIPC: 500 059 136;
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Eva Transportes, S.A. - NIPC: 502 536 071;
Aerocoope – Sociedade Cooperativa de Assistência a Transportes
Aéreos, CRL - NIPC: 500 306 478;
 Ravera Luna – Animação Turística e Transportes, Unipessoal, Lda. NIPC: 507 074 106;
 Samatrans – Transportes Santos e Marques, Lda - NIPC: 501 778 330
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: Paulo Ribeiro;
Vogais Efetivos: Inês Mota e Cláudia Ferreira
Vogais Suplentes: Inês Simões e Paula Santos
(Proposta n.º 15-S/2018).
Aprovada por unanimidade
5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 142/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de bens móveis, designadamente 9
(nove) livros para as escolas e marcadores de livros para a iniciativa “Semana da
Leitura”, a celebrar com Andreia Filipa da Costa Café (NIF: 273011413), por
ajuste direto simplificado, com um montante máximo de despesa de € 94,00
(noventa e quatro 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: (Proposta n.º 31-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2. Deliberação n.º 143/2018: Adjudicação a NOVA ENERGIA, LDA. fornecimento de
materiais elétricos para o Jardim de Infância do Lumiar, no valor de € 311,56
(trezentos e onze euros e cinquenta e seis cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal
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em vigor, perfazendo o total de € 383,22 (trezentos e oitenta e três euros e vinte
e dois cêntimos) (Proposta n.º 32-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.3. Deliberação n.º 144/2018: Adjudicação à SCM – Sociedade Comercial de
Máquinas, Lda. materiais para reparações na EB nº 1 de Telheiras, no valor de
€562,10 (quinhentos e sessenta e dois euros e dez cêntimos), com IVA incluído à
taxa legal em vigor. (Proposta n.º 33-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.4. Deliberação n.º 145/2018: Autorização para a celebração de protocolo com o
Clube Intercultural Europeu para acolhimento de 4 pessoas no âmbito do
Programa Erasmus+ no Centro de Artes e Formação, em março de 2018 (Proposta
n.º 34-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
6.1.

Deliberação n.º 146/2018: Adjudicação à UTS – Viagens e Serviços, S.A. aluguer
de autocarro para 50 pessoas da ART, com o itinerário Rua Hermano
Neves/Sardoal e Parque Ambiental de Santa Margarida – Constância/Rua
Hermano Neves, no valor de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 371,00 (trezentos e
setenta um euros): (Proposta n.º 10-SA/2018)
Aprovada por unanimidade
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6.2.

Deliberação n.º 147/2018: Adjudicação a MINIAUTO, LDA. verificação e
inspeção da viatura: 79-BF-79, no valor de € 301,03 (trezentos e um euros e três
cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 370,27
(trezentos e setenta euros e vinte e sete cêntimos): (Proposta n.º 11-SA/2018)
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 148/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de manutenção e
conservação dos espaços verdes, na zona da Alta de Lisboa e Lumiar por seis
meses a celebrar com Hidurbe - Gestão De Resíduos, S.A., por ajuste direto, com
um montante máximo de despesa de € 20.175,18 (vinte mil, cento e setenta e
cinco euros e dezoito cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor: (Proposta n.º
6-EPV/2018)
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 149/2018: Adjudicação a FERNANDO AUGUSTO VIDAL DA
SILVA fornecimento e colocação de acrílico com logo da junta, na entrada do
pavilhão “Open Play”, no valor de € 520,00 (quinhentos e vinte euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 639,60 (seiscentos e
trinta e nove euros e sessenta cêntimos) (Proposta n.º 29-D/2018)
Aprovada por unanimidade

8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1.

Deliberação n.º: 150/2018: Adjudicação a SILVIA DOIS – Sociedade de
Máquinas e Representações, S.A. reparação da varredora scarab minor, no valor
de € 341,92 (trezentos e quarenta e um euros e noventa e dois cêntimos), a que
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acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 420,56 (quatrocentos
e vinte euros e cinquenta e seis cêntimos) (Proposta n.º 13-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade
8.2.

Deliberação n.º: 151/2018: Adjudicação a GIO – Gabinete de Impressão Offset,
Lda. impressão de 25.000 flyers sobre sensibilização risco sísmico/proteção civil,
no valor de € 1.020,00 (mil e vinte euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 1.246,60 (mil, duzentos e quarenta e seis euros e
sessenta cêntimos): (Proposta n.º 1-PC/2018).
Aprovada por unanimidade

8.3.

Deliberação n.º: 152/2018: Adjudicação a CTT CONTACTO, S.A. distribuição de
25.000 flyers sobre sensibilização risco sísmico/proteção civil, no valor de €
660,00 (seiscentos e sessenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
perfazendo o total de € 811,80 (oitocentos e onze euros e oitenta cêntimos):
(Proposta n.º 2-PC/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, 13 de março de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

