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ATA N.º 18/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 17 de abril de 2018
Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar, em sessão pública, na respetiva sede,
sita na Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 29.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, Pedro Ângelo e Henrique Sá Melo. O
vogal Pedro Saraiva justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Participação do público

Não compareceram residentes para usar da palavra no ponto reservado ao público.
2. Informações
2.1. O Presidente informou o executivo do arranque da parceria com a Embaixada dos
Estados Unidos para o ciclo de cinema “American Film Showcase”, no Auditório da
Biblioteca Orlando Ribeiro, bem como da sessão de apresentação dos trabalhos
arqueológicos em curso no Paço do Lumiar, no campus do IAPMEI, após a
descoberta de um forno da época romana.
2.2. O vogal Henrique Sá Melo deu nota ao executivo da reunião de coordenação com
a Câmara Municipal de Lisboa, na qual esteve em representação da Junta de
Freguesia, e na qual foram discutidas matérias relativas aos contratos de
delegações de competências do mandato anterior e a preparação daqueles a
celebrar no mandato em curso.
2.3. A vogal Elsa Fragata deu nota do andamento dos preparativos da edição de 2018
da Cidade das Crianças, bem como das atividades de verão.
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3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1. Deliberação n.º 246/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contrato de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para garantir o fornecimento do Bolo de Aniversário dos 752 anos da Freguesia,
com Andreia Filipa da Costa Café (NIF 273011413), com um montante máximo de
despesa € 85,00 (oitenta e cinco euros), acrescido de IVA, se devido, estando sobre
a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha de ajuste direto:
(Proposta n.º 17-P/2018)
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º: 247/2018: Adjudicação a NOTICIAS DIRECT – Distribuição ao
Domicilio, Lda. renovação da assinatura mensal do jornal Diário de Notícias,
período de aquisição de segunda a sexta feira, UTIL, no valor de € 251,93
(duzentos e cinquenta e um euros e noventa e três cêntimos), a que acresce IVA
à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 270 (duzentos e setenta euros)
(Proposta n.º 2-UTIL/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º: 248/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de atuação teatral para
apresentação da peça "Mini-Tcheckov", no âmbito da programação do Festival
de Teatro, Felizmente Há Lumiar, a celebrar com José Sinde Filipe (NIF: 170 957
411), por ajuste direto de regime simplificado, com um montante máximo de
despesa de € 1.000,00 (mil 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 22-C/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.4.

Deliberação n.º: 249/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de atuação teatral para
a apresentação da peça "O Papa Histórias", no âmbito da programação do
Festival de Teatro, Felizmente Há Lumiar, a celebrar com Maria da Paz Coelho
Cabral (NIF: 217 152 740), por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 1.000,00 (mil 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 23-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3.5.

Deliberação n.º 250/2018: Atribuição de subsídios para apoio à participação no
Festival do Teatro: (Proposta n.º 24-C/2018)
Associação Coletivo de Criação, Associação Cultural

1.000,00 €

Nadobrar - Núcleo Artístico

1.250,00 €

Nicho - Associação Cultural

Associação Cultural Noite de Fogo

400,00 €

1.000,00 €
Aprovada por unanimidade

3.6.

Deliberação n.º: 251/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços para ensaio e
acompanhamento de atuações do Coro Lumen Artis, a celebrar com Joaquim
Manuel Elias de Oliveira (NIF: 134 676 599), por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de € 500,00 (quinhentos
euros), mais IVA, se devido, estando sobre a mesma subjacente a decisão de
contratar e de escolha de ajuste direto: (Proposta n.º 25-C/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.7.

Deliberação n.º: 252/2018: Aprovação da abertura de 1 (um) procedimento de
formação de contrato de aquisição do sistema de exaustão para o Mercado do
Lumiar, com vista à sua adaptação e transformação para colhimento de novas
valências de biológico e grossista, por ajuste direto, com um montante máximo
de despesa de € 11.143,76 (onze mil, cento e quarenta e três euros e setenta e
seis cêntimos), a que acresce o IVA, se devido, 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.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Faustino Vieira, Unipessoal, Lda.,
NIPC: 513 332 278
Delegar 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, tendo em conta os princípios de
racionalização e eficiência que devem presidir à atividade autárquica: (Proposta
n.º 4-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1.

Deliberação n.º 253/2018: Aprovação da atribuição de apoio monetário no valor
de € 28,20 (vinte e oito euros e vinte cêntimos), no âmbito do Fundo de
Emergência Social, para cobertura de despesas de produtos alimentares, de
saúde, análise e outros: (Proposta n.º 25-S/2018).
Aprovada por unanimidade

4.2.

Deliberação n.º 254/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de mesa e restauração para provimento dos
almoços dos participantes da Praia Campo Sénior 2018, entre 3 e 7 de setembro
de 2018, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 6.750,00
(seis mil setecentos e cinquenta euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor.
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Aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de proposta e
caderno de encargos), conforme minutas em anexo à presente proposta, que da
mesma são parte integrante, delegando no Presidente da Junta de Freguesia a
sua assinatura.
Aprovação do convite à seguinte entidade: Restaurante O Quintal (NIF
506058700)
Delegar no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento,
os erros e omissões do caderno de encargos, bem como, a competência para
adjudicar, atenta a manifesta eficácia e economia processual que tal delegação
imprimirá ao processo: (Proposta n.º 26-S/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
5.1. Deliberação n.º 255/2018: Aprovação da 4.ª alteração ao Orçamento e 4ª
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 5-T/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
6.1. Deliberação n.º 256/2018: Adjudicação a R.V. PRO, Lda. aluguer de equipamento
de som, gravação de áudio e apoio técnico, para a Assembleia de Freguesia do
Lumiar, a realizar dia 26/04/2018, na se da Junta, no valor de € 420 (quatrocentos
e vinte euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de €
516,60 (quinhentos e dezasseis euros e sessenta cêntimos): (Proposta n.º 22SA/2018)
Aprovada por unanimidade
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6.2.

Deliberação n.º 257/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de 1 (um) contrato de aquisição de serviços de manutenção e
conservação dos espaços verdes Lote 2, na zona do Alto da Faia, para 6 meses, a
celebrar com Hidurbe - Gestão De Resíduos, S.A., por ajuste direto, com um
montante máximo de despesa de € 6.487,20 (seis mil, quatrocentos e oitenta e
sete euros e vinte cêntimos), já com IVA à taxa legal em vigor (Proposta n.º 10EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º 258/2018: Adjudicação a UTS – Viagens e Serviços, S.A.
transporte para o jogo oficial futebol 11 do Recreativo Águias da Musgueira,
deslocação a Ponte Rol, em autocarro de 27 lugares – dia 15/04/2018, pelo valor
de € 206,70 (duzentos e seis euros e setenta cêntimos), com IVA incluído à taxa
legal em vigor (Proposta n.º 33-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 259/2018: Atribuição de subsídio às seguintes coletividades,
referente ao mês de março de 2018 (Proposta n.º 34-D/2018).
Basquetebol
Academia Musical 1º de Junho 1893

Ginástica

Clube Atlético Alta de Lisboa
G. R. Desportivo do Bairro da Cruz Vermelha

196,80 €

Karaté

180,00 €

Rugby

180,00 €

Xadrez
Associação de Residentes do Alto do Lumiar

540,00 €

180,00 €

Basquetebol

180,00 €

Boxe

180,00 €

Judo

Kickboxing

180,00 €

180,00 €
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Académico Clube de Ciências
Centro Social da Musgueira - Mediateca
Recreativo Águias da Musgueira
Sporting Clube de Portugal
Associação de Moradores do Bairro da Cruz
Vermelha
Judo Clube de Lisboa

Futsal

360,00 €

Futsal

180,00 €

Futebol 11

540,00 €

Voleibol
Boxe

Ténis de Mesa
Basquetebol
Andebol

Atletismo
Judo

TOTAL:

180,00 €

180,00 €

180,00 €

540,00 €

540,00 €

180,00 €

180,00 €

5.056,80 €

Aprovada por unanimidade
8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1. Deliberação n.º: 260/2018: Adjudicação a ILDEFONSO VELEZ – Indústria
Metalomecânica, Lda. reparação do Goupil: 85-RV-87, no valor de € 978,34
(novecentos e setenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos), a que acresce IVA
à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 1.203,36 (mil, duzentos e três euros
e trinta e seis cêntimos): (Proposta n.º 20-LHU/2018).
Aprovada por unanimidade

8.2. Deliberação n.º: 261/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de fornecimento de calçado para os trabalhadores ao serviço da Junta de
Freguesia do Lumiar com a entidade Wurth (Portugal) – Técnica de Montagem,
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Lda., por ajuste direto, pelo preço de € 2.843,00 (dois mil, oitocentos e quarenta
e três euros), acrescido de IVA, se devido, à taxa legal. (Proposta n.º 21LHU/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, 17 de abril de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

