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ATA N.º 41/2018
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 27 de setembro de 2018
Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 52.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, Henrique Sá Melo, Pedro Ângelo e
Pedro Saraiva. O vogal Pedro Saraiva 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 informou o executivo das reuniões mantidas com a Academia
Portuguesa de Artes Musicais, com Galeria de Arte Urbana da CML, com o Conselho de
Administração da EMEL e com a Escola Alemã de Lisboa.
1.2. O Presidente deu ainda nota da sua participação na cerimónia de entrega dos
Prémios de Mobilidade em Bicicleta da Federação Portuguesa da Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicletas, realizada no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando
Ribeiro, a 20 de setembro.
1.3. Finalmente, o executivo discutiu o levantamento de programas a inserir nos
contratos de delegação de competências a assinar com o Município de Lisboa, cuja
preparação se encontra em curso, bem como das melhorias nos procedimentos de
execução física e financeira a sugerir nessa sede, na nova geração de contratos.
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2. Propostas subscritas pelo Presidente
2.1.

Deliberação n.º 580/2018: Aprovação da decisão de adjudicação, para aquisição
de um ecoponto redondo com 3 entradas de 150lt. para o Mercado do Lumiar, à
empresa CASA PINHEIRO ARTIGOS DE HIGIENE, LDA. (NIF: 501640452), pelo
preço de € 418,20 (quatrocentos e dezoito euros e vinte cêntimos), já com IVA
(Proposta n.º 21-ECON/2018).
Aprovada por unanimidade

2.2.

Deliberação n.º: 581/2018: Adjudicação à empresa ELETROBASSO, LDA., para
aquisição de serviços, para instalação elétrica nas salas recém-criadas na UTIL –
Universidade da Terceira Idade, pelo montante de € 595,08 (quinhentos e
noventa e cinco euros e oito cêntimos), já com IVA (Proposta n.º 4-UTIL/2018).
Aprovada por unanimidade

3. Propostas subscritas pela Secretária
3.1.

Deliberação n.º: 582/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de formação de
contrato de aquisição de serviços de turismo para viagem sénior a Tavira, à
empresa ECO HOTEL VILA GALÉ ALBACORA., NIF:501697276, por Ajuste Direto,
com um montante máximo de despesa de até € 8.160,00 (oito mil, cento e
sessenta euros), já com IVA (Proposta n.º 72-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pelo Tesoureiro
4.1. Deliberação n.º 583/2018: Aprovação da 13ª alteração ao Orçamento e 10º 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 13-T/2018).
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá Melo
5.1.

Deliberação n.º: 584/2018: Adjudicação à empresa Manuel Rui Azinhais
Nabeiro, Lda., para aquisição de café e kits (açúcar e palhinhas) para usufruto de
todas as valências da Junta de Freguesia, no valor de € 221,15 (duzentos e vinte
e um euros e quinze cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 38-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º: 585/2018: Adjudicação à empresa Petiscaria da Terra (Nif:
513757694), para Aquisição de serviço de catering para a Assembleia de
Freguesia do Lumiar em 26/09/2018, no valor de € 640,00 (seiscentos e quarenta
euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 39-SA/2018).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º: 586/2018: Adjudicação à empresa TILIASCOOP – FORMAÇÃO E
REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL, CRL, para aquisição de material de rega, para o
Centro de Artes e Formação, no valor de € 205,00 (duzentos e cinco euros), já
com IVA incluído: (Proposta n.º 42-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º: 587/2018: Adjudicação à empresa ANTÓNIO PEDROSO MÁRMORES E GRANITOS UNIPESSOAL, LDA. (NIF: 507181450) para
fornecimento e assentamento de placas toponímicas, para o Largo Willy Brandt
e Rua Konrad Adenauer, no valor de € 3.284,10 (três mil duzentos e oitenta e
quatro euros e dez cêntimos), já com IVA incluído: (Proposta n.º 43-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade
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5.5.

Deliberação n.º 588/2018: Adjudicação para aquisição de serviços de
manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona da Alta de Lisboa e
Lumiar, para os meses de abril a dezembro de 2018 a celebrar com Hidurbe Gestão De Resíduos, S.A., por ajuste direto, com um montante máximo de
despesa de € 28.000,00 (vinte e oito mil euros), já com IVA à taxa legal em vigor
– Lote 1 (Proposta n.º 44-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 589/2018: Adjudicação para aquisição de serviços de
manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona do Alto da Faia, no mês
de abril a dezembro de 2018 a celebrar com Hidurbe - Gestão De Resíduos, S.A.,
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 8.800,00 (oito mil
e oitocentos euros), já com IVA à taxa legal em vigor – Lote 2 (Proposta n.º 45EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 590/2018: Adjudicação para aquisição de serviços de
manutenção e conservação dos espaços verdes, na zona de Telheiras, no mês de
abril a dezembro de 2018 a celebrar com Hidurbe - Gestão De Resíduos, S.A.,
por ajuste direto, com um montante máximo de despesa de € 20.800,00 (vinte
mil e oitocentos euros), já com IVA à taxa legal em vigor – Lote 3 (Proposta n.º
46-EPV/2018).
Aprovada por unanimidade

6. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º: 591/2018: Revogação da decisão de contratar aprovada por
deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar (JFL), de 13 de setembro de 2018 e
diligências necessárias para descabimentar a despesa referente ao Ajuste Direto
27/2018 – Ana Patrícia Antunes Cerqueira: (Proposta n.º 159-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.2.

Deliberação n.º: 592/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um) de
contrato de aquisição de serviços de acompanhamento de crianças dos Jardins
de Infância da área da freguesia do Lumiar, com Inês Filipa Gomes da Silva, pelo
preço de € 3.200,00 (três mil e duzentos euros), a que acresce IVA: (Proposta n.º
160-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º: 593/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para serviços de acompanhamento de crianças do CAF da EB1 de Telheiras da
área da freguesia, para o período entre 01 de outubro e 31 de dezembro 2018,
com convite a MARIA HELENA DA CRUZ VARELA, com um montante máximo de
despesa mensal de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) acrescido de IVA, no
total máximo de despesa de 2.250,00€ (dois mil duzentos e cinquenta euros),
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar, 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, 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 e decidir sobre a
suspensão e prorrogação do prazo para a apresentação de propostas (Proposta
n.º 161-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º: 594/2018: Abertura de 1 (um) procedimento de ajuste direto
para formação de contratos de aquisição de serviços, revestindo a forma de
contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de tarefa,
para serviços de acompanhamento de crianças do Jardim de Infância do Lumiar
– Apoio a NEE (Necessidades Educativas Especiais) da área da freguesia, para o
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período entre 01 de outubro e 31 de dezembro 2018, com convite a LILIANA
RAQUEL MARTA, com um montante máximo de despesa mensal de € 750,00
(setecentos e cinquenta euros) acrescido de IVA, no total máximo de despesa de
2.250,00€ (dois mil duzentos e cinquenta euros), estando sobre a mesma
subjacente a decisão de contratar, com aprovação das peças do procedimento
(convite à apresentação de propostas e caderno de encargos), conforme minutas
em anexo à presente proposta, delegando no Presidente da Junta de Freguesia
a sua assinatura, 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 e decidir sobre a suspensão e prorrogação do prazo para a
apresentação de propostas (Proposta n.º 162-E/2018).
Aprovada por unanimidade
6.5.

Deliberação n.º: 595/2018: Adjudicação à empresa PAUSEDOMAIN, LDA. (NIF:
513915427), para aquisição de uma impressora HPK7S37A para o CAF da EB1 de
Telheiras, no valor de € 195,57 (cento e noventa e cinco euros e cinquenta e sete
cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 163-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º: 596/2018: Adjudicação à empresa SOS MULTIASSISTÊNCIA 24
(NIF: 510710255), para aquisição de serviços de desentupimento de urgência:
WC e ramal de esgoto da EB1 de Telheiras, no valor de € 344,40 (trezentos e
quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º
164-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.7.

Deliberação n.º: 597/2018: Abertura de procedimento tendente à celebração de
1 (um) contrato de prestação de serviços para colocação de gradeamento no
campo de futebol da Escola Padre Rocha e Melo, a celebrar com a empresa
Alulan Unipessoal, Lda. (NIF: 509485073), por ajuste direto, com um montante
máximo de despesa de € 9.348,00 (nove mil trezentos e quarenta e oito euros),
já com IVA incluído (Proposta n.º 165-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º: 598/2018: Adjudicação tendente à celebração de 1 (um)
contrato de aquisição de serviços de formação no domínio da expressão musical,
revestindo a forma de contrato de prestação de serviço em funções pública, a
vigorar entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2018, e compreenda seis horas
de formação por semana, no CAF BCV e CAF Quinta dos Frades, a celebrar com
Telma Sofia Ramos Pereira, por ajuste direto de regime simplificado, com um
montante máximo de despesa de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros), a que
acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor (Proposta n.º 166-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.9.

Deliberação n.º: 599/2018: Atribuição de fundo maneio para aquisição de
material para diversas reparações nas Escolas da Freguesia, a realizar pela
empresa SCM: Sociedade Comercial de Máquinas (NIF: 506494535), no valor de
€ 2.000,00 (dois mil euros): (Proposta n.º 167-E/2018).
Aprovada por unanimidade

6.10. Deliberação n.º: 600/2018: Cessação, por acordo, do contrato de prestação de
serviço de monotorização de atividades dos centros de apoio à família (CAF) em
funções públicas, na modalidade de tarefa celebrado com Admir Rodrigues
Bento de Carvalho com efeitos a partir de 1 de outubro de 2018 (Proposta n.º
168-E/2018).
Aprovada por unanimidade
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6.11. Deliberação n.º: 601/2018: Aceitar a denúncia do contrato de prestação de
serviço de monotorização de atividades dos centros de apoio à família (CAF) em
funções públicas, na modalidade de tarefa celebrado com Nuno Jorge Moreira
Varela com efeitos a partir de 1 de outubro de 2018, dispensando o aludido
prestador de serviços do prazo de aviso prévio: (Proposta n.º 169-E/2018).
Aprovada por unanimidade
7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Ângelo
7.1.

Deliberação n.º: 602/2018: Atribuição de um subsídio ao Académico Clube de
Ciências, para apoio às atividades desportivas no âmbito do desenvolvimento da
modalidade de FUTSAL 2018/2019, no montante de € 3.000,00 (três mil euros):
(Proposta n.º 73-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.2.

Deliberação n.º: 603/2018: Atribuição de um subsídio à Academia Musical 1º
de Junho de 1893, para apoio às atividades desportivas no âmbito do
desenvolvimento da modalidade de Basquetebol 2018/2019, no montante de €
4.000,00 (quatro mil euros): (Proposta n.º 74-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.3.

Deliberação n.º: 604/2018: Atribuição de um subsídio à Academia Musical 1º
de Junho de 1893, para apoio ao funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo
do Alto da Faia, relativo ao mês de setembro de 2018, no montante de € 1.100,00
(mil e cem euros) (Proposta n.º 75-D/2018).
Aprovada por unanimidade
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7.4.

Deliberação n.º: 605/2018: Adjudicação à empresa RHYTHMFOOT, para
aquisição de bolas de Futebol 11, para apoio ao Recreativo Águias da Musgueira,
no valor de € 676,50 (seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta cêntimos), já
com IVA incluído: (Proposta n.º 76-D/2018).
Aprovada por unanimidade

7.5.

Deliberação n.º: 606/2018: Adjudicação à empresa FABRIGIMNO, para
aquisição de uma mesa de comando para marcador eletrónico do pavilhão
Gimnodesportivo da Escola Secundária do Lumiar, no valor de € 595,32
(quinhentos e noventa e cinco euros e trinta e dois cêntimos), já com IVA
incluído: (Proposta n.º 77-D/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, 27 de setembro de 2018.
Presidente Pedro Delgado Alves
Secretária Patrocínia César

_________________________________________
_________________________________________

