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ATA N.º 25/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 5 de junho de 2018
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas, reuniu a
Junta de Freguesia do Lumiar, na respetiva sede, sita na Alameda das Linhas de Torres,
n.º 156, na 36.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. A
vogal Elsa Fragata justificou a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada a
existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Informações

1.1. O Presidente e o executivo fizeram o balanço da atividade Cidade das Crianças,
realizada pelo segundo ano consecutivo no Alto do Lumiar, com área alargada e a
participação de novas entidades parceiras. O Presidente deu igualmente nota ao
executivo do fim do ano letivo na UTIL, com a realização do almoço de convívio com os
docentes e com preparativos em curso para as várias atividades de demonstração dos
trabalhos dos alunos ao longo do ano.
1.2. O Presidente deu ainda nota da reunião que manteve com o promotor do Espaço
Lumiar Cité, da iniciativa da MauMaus, Jürgen Bock, tendo sido exploradas possibilidade
de cooperação e divulgação das exposições e atividades desenvolvidas no seu espaço.
1.3. O executivo fez ainda o balanço do arranque das Festas da Freguesia, com as
primeiras atividades na Quinta do Olival e, em particular com a participação da Marcha
Popular do Lumiar na primeira parte do concurso, realizado no Pavilhão Atlântico, no
dia 1 de junho. Foi ainda feito o ponto de situação quanto à participação da Freguesia e
das coletividades do Lumiar na edição deste ano das Olisipíadas.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 357/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de espetáculo musical para atuação da Banda
Kumpania Algazarra, no âmbito das Festas do Lumiar 2018, por ajuste direto,
pelo preço de 7.000,00 (sete mil euros), isento de IVA, à entidade Farra Fanfarra
Associação Cultural (Proposta n.º 45-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º 357/2018: Adjudicação à POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
serviço de presença da PSP nas diversas atividades das Festas do Lumiar 2018,
pelo valor de € 1.607,17 (mil, seiscentos e sete euros e dezassete cêntimos),
isento de IVA (Proposta n.º 46-C/2018).
Aprovada por unanimidade

2.3.

Deliberação n.º 359/2018: Adjudicação ao GRUPO VENDAP, S.A. aluguer de wc’s
para as diversas atividades das Festas do Lumiar 2018, no valor de € 1.150 (mil,
cento e cinquenta euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o
total de € 1.414,50 (mil, quatrocentos e catorze euros e cinquenta cêntimos)
(Proposta n.º 47-C/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º: 360/2018: Adjudicação a ROADWORK – Construção e Obras
Públicas substituição da tubagem do termoacumulador do Centro de Convívio
do Paço do Lumiar, no valor de € 280 (duzentos e oitenta euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 344,40 (trezentos e quarenta
e quatro euros e quarenta cêntimos) (Proposta n.º 35-S/2018).
Aprovada por unanimidade
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3.2.

Deliberação n.º: 361/2018: Aprovação da 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 27
e 31 de agosto de 2018, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa
de € 6.00,00 (seis mil euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
com aprovação das peças do procedimento (convite à apresentação de proposta
e caderno de encargos) e do convite à seguinte entidade: Miranda Guerreiro &
Filhos, Lda., Restaurante: A Tendinha, NIPC: 502911182
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 (Proposta n.º 49-S/2018).

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro

Aprovada por unanimidade

4.1. Deliberação n.º 362/2018: Aprovação da 6.ª alteração ao Orçamento e 6.ª
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 7-T/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º 363/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de contrato de aquisição de serviços, para segurança na zona
circundante ao recinto onde se irá realizar o evento Lumiar, Cidade das Crianças,
com a entidade Polícia de Segurança Pública – Comando Metropolitano de
Lisboa - Divisão de trânsito de Lisboa, com um montante máximo de despesa €
723,96 (setecentos e vinte e três euros e noventa e seis cêntimos), já com IVA
incluído, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e de escolha
de ajuste direto (Proposta n.º 84-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º 364/2018: Aprovação da decisão de adjudicação tendente à
celebração de contrato de aquisição de serviços, para a produção de pórtico de
entrada do evento “Lumiar, Cidade das Crianças”, em PVC, cor branco,
personalizado a 1 cor, parte superior, com motor incluído com a empresa
TOUCH UP Unipessoal, Lda. (NIPC: 514761458), com um montante máximo de
despesa € 749,00 (setecentos e quarenta e nove euros), acrescido de IVA, se
devido, à taxa legal, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar e
de escolha de ajuste direto (Proposta n.º 85-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pelo vogal Henrique Sá Melo
6.1.

Deliberação n.º: 365/2018: Adjudicação a ROADWORK – Construção e Obras
Públicas levantamento e reposição de calçadas em vários locais da freguesia,
conforme ocorrências anexas, no valor de € 1.307,15 (mil, trezentos e sete euros
e quinze cêntimos), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total
de € 1.385,58 (mil, trezentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos)
(Proposta n.º 14-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º: 366/2018: Adjudicação a ROADWORK – Construção e Obras
Públicas colocação de 6 bancos novos em substituição dos existentes
(vandalizados), no valor de € 480 (quatrocentos e oitenta euros), a que acresce
IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 590,40 (quinhentos e noventa
euros e quarenta cêntimos) (Proposta n.º 15-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.3.

Deliberação n.º: 367/2018: Adjudicação a ROADWORK – Construção e Obras
Públicas reparação do bebedouro do parque infantil da Rua Prof. Mario de
Albuquerque, no valor de € 215 (duzentos e quinze euros), a que acresce IVA à
taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 227,90 (duzentos e vinte e sete euros
e noventa cêntimos) (Proposta n.º 16-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º: 368/2018: Adjudicação a ROADWORK – Construção e Obras
Públicas calcetamento de canteiro frente à saída do Metro de Telheiras, no valor
de € 418,75 (quatrocentos e dezoito euros e setenta e cinco cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 515,06 (quinhentos e
quinze euros e seis cêntimos) (Proposta n.º 17-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

6.5.

Deliberação n.º 369/2018: Adjudicação a NINFATUR – Viagens e Turismo, Lda.
aquisição de aluguer de autocarro para visita de estudo no dia 19 de junho,
Escola Alto da Faia, com o itinerário Lumiar/Coruche/Lumiar, no valor de € 300
(trezentos euros), a que acresce IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de
€ 318 (trezentos e dezoito euros) (Proposta n.º 25-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 370/2018: Adjudicação a UTS – Viagens e Servilos, S.A. aluguer
de autocarros para deslocações da UTIL, Lumiar/Queluz/Lumiar e Academia
Musical 1º de junho, Olivais/Lisboa/Olivais, pelo valor de € 450,50 (quatrocentos
e cinquenta euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 26-SA/2018).
Aprovada por unanimidade
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7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1. Deliberação n.º 371/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 850 (oitocentos e
cinquenta euros) ao Centro Social da Musgueira com vista a apoiar os treinos do
Académico Clube de Ciências no pavilhão do centro, durante o mês de maio
(Proposta n.º 46-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º 372/2018: Adjudicação a SOBE SAPO – Atividades de Ar Livre,
Lda. divertimentos desportivos – Festas da Freguesia Desporto, pelo valor de €
3.493,20 (três mil, quatrocentos e noventa e três euros e vinte cêntimos), com
IVA incluído à taxa legal em vigor (Proposta n.º 47-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.3. Deliberação n.º 373/2018: Atribuição de subsídio no valor de € 240 (duzentos e
quarenta cêntimos) à Associação de Boxe de Lisboa com vista a apoiar as
arbitragens Open Boxe inserido nas Festas da Freguesia – Desporto 2018 e
organizado pelo Recreativo Águias da Musgueira (Proposta n.º 48-D/2018).
Aprovada por unanimidade

8. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
8.1.

Deliberação n.º 374/2018: Autorização do pagamento, a título de indemnização,
ao Senhor João Manuel Coelho Abreu Mota, no valor reclamado de € 96,20
(noventa e seis euros e vinte 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
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na Rua Prof. Manuel Cavaleiro Ferreira, pelas 10h do dia 11 de maio de 2018
(Proposta n.º 31-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, 5 de junho de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

