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ATA N.º 35/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 30 de julho de 2018
Aos trinta dias do mês de julho 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 46.ª reunião do mandato autárquico 2017-2021.
Estiveram presentes todos os seus membros, a saber, 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 deu nota da sua presença na apresentação do Festival Exquisito, a
realizar em Telheiras em setembro, com a organização da Associação Gerador.
1.2. O Presidente deu ainda nota das reuniões que manteve com o Colégio São João de
Brito, com o Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar e com o Vereador da Educação
da Câmara Municipal de Lisboa, a respeito dos protocolos das Componentes de Apoio à
Família para o ano letivo 2018/2019.
2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º: 502/2018: Adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços aquisição de serviços de limpeza e manutenção
do Mercado do Lumiar com a entidade AROMALIMPA, LIMPEZAS INDUSTRIAIS,
S.A, por ajuste direto, pelo preço de € 8.424,28 (oito mil, quatrocentos e vinte e
quatro euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor
(Proposta n.º 19-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade
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3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º: 503/2018: Revogação da decisão de contratar aprovada pela
Deliberação n.º 361/2018, de 5 de junho, e proceder às diligências necessárias
para descabimentar a despesa. (Proposta n.º 56-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º: 504/2018: Aprovar a 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), delegando no Presidente da Junta de Freguesia a sua
assinatura e com aprovação de convite a Miranda Guerreiro & Filhos, Lda.,
(NIPC: 502 911 182), e delegação no Presidente da Junta de Freguesia da
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 57-S/2018).
Aprovada por unanimidade

3.3.

Deliberação n.º: 505/2018: Aprovar a 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 € 7.200,00 (sete mil e duzentos 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), delegando no Presidente da
Junta de Freguesia a sua assinatura e aprovação do convite a Nelson Pais Pereira
& Filhos, Lda. (NIPC: 506 058 700), e delegação no Presidente da Junta de
Freguesia da competência para resposta aos pedidos de esclarecimento, aprovar
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as retificações das peças do procedimento, os erros e omissões do caderno de
encargos, bem como, a competência para adjudicar (Proposta n.º 58-S/2018).
Aprovada por unanimidade
3.4.

Deliberação n.º: 506/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas para execução de trabalhos de
construção civil, a celebrar com a empresa Tecnoprogresso, Obras Públicas e
Construção Civil, Lda. (NIPC: 514186720), por ajuste direto simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 5.000,00 (cinco mil euros), acrescido de 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 3-UTIL/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1.

Deliberação n.º: 507/2018: Aprovação da 9.ª alteração ao Orçamento da
Freguesia do Lumiar para 2018 (Proposta n.º 10-T/2018).
Aprovada por unanimidade

5. Propostas subscritas pela Vogal Elsa Fragata
5.1.

Deliberação n.º: 508/2018: Adjudicação tendente à celebração de 3 (três)
contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para monitorização de atividades e crianças do CAF com Alexandre Miguel
Guerreiro Correia, Débora Dolores do Espírito Santo Cardoso e Érica Catarina
Vieira Fernandes, por ajuste direto de regime simplificado, com um montante
máximo de despesa, relativamente a cada um, de € 400,00 (quatrocentos euros),
acrescido de IVA, se devido, à taxa legal em vigor. (Proposta n.º 103-E/2018)
Aprovada por unanimidade
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5.2.

Deliberação n.º: 509/2018: Aprovação do Regulamento da Componente de
Apoio à Família da Escola Básica da Quinta dos Frades (Proposta n.º 104E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º: 510/2018: Aprovação do Regulamento da Componente de
Apoio à Família da Escola Básica de São Vicente de Telheiras (Proposta n.º 105E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º: 511/2018: Aprovação do Regulamento da Componente de
Apoio à Família da Escola Básica de Telheiras (Proposta n.º 106-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.5.

Deliberação n.º: 512/2018: Atribuição de subsídio anual no valor de € 7.000,00
(sete mil euros) para apoio ao funcionamento dos Jardins-de-Infância e do 1.º
Ciclo do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar (Proposta n.º 107-E/2018).
Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º: 513/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços para a limpeza para as Escolas da Freguesia do
Lumiar, por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de até €
16.450,00 (dezasseis mil, quatrocentos e cinquenta euros), mais IVA, se devido,
à taxa legal em vigor, com aprovação das peças do procedimento (convite à
apresentação de propostas e caderno de encargos) e convite a Vadeca Equipamentos de Limpeza Industrial e Urbana, S.A. (NIPC: 503235008) e
delegação no Presidente da Junta de Freguesia a competência para resposta aos
pedidos de esclarecimento, aprovar as retificações das peças do procedimento,
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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 108E/2018)
Aprovada por unanimidade
6. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
6.1.

Deliberação n.º: 514/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas de reparação de passeios abatidos na
Rua André Gouveia, a celebrar com CONSTRUSARAGOÇA Construções e
Calcetamentos, Unipessoal (NIPC 510 809 782), por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de €2.618,20 (dois mil
seiscentos e dezoito euros e vinte cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 33-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º: 515/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de empreitada de obras públicas de reparação da calçada na Rua
Nóbrega e Sousa, a celebrar com CONSTRUSARAGOÇA Construções e
Calcetamentos, Unipessoal (NIPC 510 809 782), por ajuste direto de regime
simplificado, com um montante máximo de despesa de €2.204,80 (dois mil
duzentos e quatro euros e oitenta cêntimos), já com IVA incluído à taxa legal em
vigor (Proposta n.º 34-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
7.1.

Deliberação n.º: 516/2018: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Ruivo da Silva Rómulo Daniel, no valor reclamado de € 218,85 (duzentos e
dezoito euros e oitenta e cinco cêntimos), derivada de responsabilidade civil pelo
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risco decorrente de atividade especialmente perigosa, na sequência da projeção
de pedras, no decurso da execução de trabalhos de deservagem da via pública
na Av. Rainha D. Leonor, pelas 14h 30m do dia 19 de julho de 2018 (Proposta n.º
38-LHU/2018).
7.2.

Deliberação n.º: 517/2018: Autorizar o pagamento, a título de indemnização, a
Yassir Azim Manji, no valor reclamado de € 463,65 (quatrocentos e sessenta e
três euros e sessenta e cinco 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 Manuel da Silva, n.º 5, pelas 14h 16m do dia 09 de julho de 2018.
(Proposta n.º 39-LHE/2018).

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, 30 de julho de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

