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ATA N.º 3/2019
Junta de Freguesia do Lumiar
Reunião de 22 de janeiro de 2019
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas,
reuniu a Junta de Freguesia do Lumiar em sessão pública, na respetiva sede, sita na
Alameda das Linhas de Torres, n.º 156, na 65.ª reunião do mandato autárquico 20172021.
Estiveram presentes o Presidente, Pedro Delgado Alves, a Secretária, Patrocínia César e
os vogais Henrique Sá Melo e Pedro Ângelo. O Tesoureiro, Artur Reis e os vogais Pedro
Saraiva e Elsa Fragata justificaram a sua ausência junto do Presidente. Estando verificada
a existência de quórum, o Presidente deu início à reunião.
1. Intervenção do público
Esteve presente o residente Joaquim Menezes que colocou questões relativas à ativação
da EMEL em mais zonas da Freguesia, tendo o executivo esclarecido quais seriam as
zonas a passar a ter estacionamento tarifado.

2. Informações
1.1. O Presidente informou o executivo do resultado da primeira reunião do conselho
da Casa da Cidadania do Lumiar, que contou com a presença de todas as entidades ali
sedeadas, com vista a articular a programação e oferta cultural, bem como resolver
questões de gestão dos espaços comuns.

1.2. O executivo avaliou também a integração dos novos trabalhadores da Freguesia
admitidos no quadro do Programa de Regularização de Vínculos (PREVPAP), tendo
identificado as principais questões a colocar na sessão de esclarecimento a realizar em
janeiro.
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1.3. Foi discutido o arranque da primeira atividade do programa BIPZ/ZIP para a Quinta
do Olival, a realizar no dia 2 de fevereiro, tendo o Presidente e a Secretária dado nota
do envolvimento previsto a Associação Recreativa Amigos do Paço do Lumiar, articulada
no quadro da procissão em honra de São Sebastião realizada no domingo anterior.

1.4. Finalmente, o Presidente deu nota dos contactos em curso com a CML para a
preparação das Comemorações do Centenário de Júlio de Castilho.

3. Propostas subscritas pelo Presidente
3.1.

Deliberação n.º 62/2019: Aprovar a decisão de aquisição de 25 echarpes e 25
lenços com logotipo da UTIL para o grupo de violas, cavaquinhos e coro, à
empresa Minc, Unipessoal, Lda. no valor de € 771,83 (setecentos e setenta e um
euros e oitenta e três cêntimos) (Proposta n.º 1-UTIL/2019).
Aprovada por unanimidade

3.2.

Deliberação n.º 63/2019: Aprovar a decisão de reparação da máquina de costura
portátil da UTIL, à empresa Rodrigues & Rodrigues, Lda. no valor de € 72,57
(setenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos) (Proposta n.º 2-UTIL/2019).
Aprovada por unanimidade

4. Propostas subscritas pela Secretária
4.1.

Deliberação n.º 64/2019: Atribuição de um subsídio aos Leões de Portugal para
patrocínio de 3 (três) bolsas de estudo do ensino básico (Lumiar, Telheiras e Alto
do Lumiar), no valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros): (Proposta n.º 4S/2019).
Aprovada por unanimidade

24

4.2.

Deliberação n.º 65/2019: Atribuição de um subsídio a várias instituições socais
da Freguesia referidas na tabela que se segure, no âmbito das atividades
desenvolvidas de acordo com as valências e número de utentes apoiados das
várias instituições, no montante de € 13.000,00 (onze mil e quinhentos euros)
(Proposta n.º 5-S/2019)

ENTIDADE

Montante

APCL - Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral

1.000,00€

ADFA - Associação dos Deficientes Forças Armadas

1.000,00€

APECDA – Associação de Pais para Educação Crianças Deficientes Auditivas

1.000,00€

Associação Espaço Mundo

500,00€

CAJIL - Centro de Apoio a Jovens e Idosos Lumiar

500,00€

Carmoteca – Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Carmo

500,00€

Centro Social da Musgueira

1.000,00€

Inválidos do Comércio

1.000,00€

Lar Militar da Cruz Vermelha

1.000,00€

Associação Ares do Pinhal

1.000,00€

Associação Crescer

1.000,00€

Leões de Portugal

500,00€

REFOOD Lumiar

500,00€

REFOOD Telheiras

500,00€

Associação Lugar Comum

500,00€

Fábrica da Paróquia de São João Batista do Lumiar

500,00€

Comunidade Hindu de Portugal

500,00€

Fábrica da Paróquia de Nossa Senhora da Porta do Céu

500,00€
Aprovada por unanimidade
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5. Propostas subscritas pelo Vogal Henrique Sá e Melo
5.1.

Deliberação n.º 66/2019: Autorizar a atribuição do suplemento remuneratório
de abono para falhas à trabalhadora Ana Carina Silva, a partir de 1 de janeiro de
2019, durante o período em que ficar afeta aos serviços de atendimento desta
Junta de Freguesia: (Proposta n.º 4- RH/2019).
Aprovada por unanimidade

5.2.

Deliberação n.º 67/2019: Cessar a atribuição do suplemento remuneratório de
abono para falhas à trabalhadora Cristina Serra com efeitos a partir de 1 de
janeiro de 2019: (Proposta n.º 5-RH/2019).
Aprovada por unanimidade

5.3.

Deliberação n.º 68/2019: Autorizar a atribuição do suplemento remuneratório
de abono para falhas ao trabalhador Paulo Lopes Ribeiro para o período em que
assegurou a gestão da tesouraria em 2018 (Proposta n.º 6-RH/2019).
Aprovada por unanimidade

5.4.

Deliberação n.º 69/2019: Autorizar o pedido de mobilidade da trabalhadora
Patrícia Isabel de Assunção Gonçalves Machás, Técnica Superior do mapa de
pessoal do Município de Sintra, para o exercício de funções nesta Freguesia, na
carreira de Técnica Superior, pelo prazo máximo de 18 meses e solicitar o acordo
do Município de Sintra para a concretização da situação de mobilidade:
(Proposta n.º 7- RH/2019).
Aprovada por unanimidade
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5.5.

Deliberação n.º 70/2019: Aquisição de material informático para rede interna
da Freguesia a Compuworks – Soluções empresariais de informática e
telecomunicações, Lda., no valor de 955,60 € (novecentos e cinquenta e cinco e
sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no montante global
1.175,39 € (mil cento e setenta e cinco euros e trinta e nove cêntimos) (Proposta
n.º 7-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.6.

Deliberação n.º 71/2019: Adjudicação à empresa Arti-Sintra, Lda. para aquisição
de material de escritório, com um montante máximo de despesa de € 532,96
(quinhentos e trinta e dois euros e noventa e seis cêntimos), já com IVA incluído:
(Proposta n.º 8-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.7.

Deliberação n.º 72/2019: Adjudicação à empresa Arti-Sintra, Lda. para aquisição
de tinteiros e toners, com um montante máximo de despesa de € 415,74
(quatrocentos e quinze euros e setenta e quatro cêntimos), já com IVA incluído:
(Proposta n.º 9-SA/2019).
Aprovada por unanimidade

5.8.

Deliberação n.º 73/2019: Adjudicação à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro,
Lda. para aquisição de café e kits de palhinhas e açúcar para usufruto de todas
as valências da Junta de Freguesia, com um montante máximo de despesa de €
267,16 (duzentos e sessenta e sete euros e dezasseis cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 10-SA/2019).
Aprovada por unanimidade
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6. Propostas subscritas pela vogal Elsa Fragata
6.1.

Deliberação n.º 74/2019: Adjudicação à empresa Roadwork – Construções e
Obras Públicas, Lda. para aquisição de serviços de reparação urgente do espelho
do ginásio da CAF do Bairro da Cruz Vermelha, que apresenta risco de quebra e
riscos para os utentes, com um montante máximo de despesa de € 184,50 (cento
e oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta
n.º 25-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.2.

Deliberação n.º 75/2019: Adjudicação à empresa LEROY MERLIN para aquisição
de 4 (quatro) aquecedores para a CAF da EB de Telheiras, com um montante
máximo de despesa de € 67,96 (sessenta e sete euros e noventa e seis cêntimos),
já com IVA incluído (Proposta n.º 26-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.3.

Deliberação n.º 76/2019: Adjudicação à empresa Worten – Equipamentos para
o Lar, S.A. para aquisição de 1 gravador portátil digital ZOOM H1 para a CAF da
EB de Telheiras, com um montante máximo de despesa de € 135,00 (cento e
trinta e cinco euros), já com IVA incluído (Proposta n.º 27-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.4.

Deliberação n.º 77/2019: Adjudicação à empresa SCM – Sociedade Comercial
de Máquinas, Lda. para aquisição de materiais para apoio a 8 escolas e 4 CAF`s,
com um montante máximo de despesa de € 2.000,00 (dois mil euros): (Proposta
n.º 28-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.5.

Deliberação n.º 78/2019: Adjudicação à empresa SEGUR-FOGO, Lda. para
manutenção de extintores – Escolas e CAF`s da Freguesia, com um montante
máximo de despesa de € 146,13 (cento e quarenta e seis euros e treze cêntimos)
(Proposta n.º 29-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.6.

Deliberação n.º 79/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 1/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para monitorização das crianças do CAF da área da freguesia, para o
período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto de 2019, com envio de convite a Inês
Filipa Gomes da Silva, com um montante máximo de despesa de € 5.600,00
(cinco e seiscentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar: (Proposta n.º 30E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.7.

Deliberação n.º 80/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 2/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para monitorização das crianças do CAF da área da freguesia, para o
período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto de 2019, com envio de convite a
Vânia Rita Perdigão dos Santos, com um montante máximo de despesa de €
5.600,00 (cinco mil e seiscentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal
em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar (Proposta
n.º 31-E/2019)
Aprovada por unanimidade

6.8.

Deliberação n.º 81/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 3/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
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tarefa, para serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância do
Lumiar, da área da freguesia, para o período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto
de 2019, com envio de convite a Ana Luísa Alvega Polaco, com um montante
máximo de despesa de € 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta euros),
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar: (Proposta n.º 32E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.9.

Deliberação n.º 82/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 4/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância do
Lumiar, da área da freguesia, para o período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto
de 2019, com envio de convite a Daniela Sofia Rocha Morais, com um montante
máximo de despesa de € máximo de despesa de € 5.250,00 (cinco mil duzentos
e cinquenta euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar: (Proposta n.º 33-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.10. Deliberação n.º 83/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 5/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância do
Lumiar, da área da freguesia, para o período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto
de 2019, com envio de convite a Florbela Almeida Vieira da Silva, com um
montante máximo de despesa de € 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta
euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a
mesma subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 34-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.11. Deliberação n.º 84/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 6/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância do
Lumiar, da área da freguesia, para o período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto
de 2019, com envio de convite a Maria Helena da Cruz Varela, com um montante
máximo de despesa de € 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta euros), a que
acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar: (Proposta n.º 35-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.12. Deliberação n.º 85/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 7/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância do
Lumiar, da área da freguesia, para o período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto
de 2019, com envio de convite a Liliana Raquel Marta, com um montante
máximo de despesa de € 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta euros), a que
acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando sobre a mesma subjacente
a decisão de contratar: (Proposta n.º 36-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.13. Deliberação n.º 86/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 8/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para monitorização das crianças do CAF da área da freguesia, para o
período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto de 2019, com envio de convite a João
Pedro Alves Pinto Cortesão, com um montante máximo de despesa de €
5.600,00 (cinco mil e seiscentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal
em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar: (Proposta
n.º 37-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.14. Deliberação n.º 87/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 9/2019), revestindo a forma
de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade de
tarefa, para monitorização das crianças do CAF da área da freguesia, para o
período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto de 2019, com envio de convite a
Olson Nick Lopes Baticâ, com um montante máximo de despesa de € 5.600,00
(cinco mil e seiscentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor,
estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar: (Proposta n.º 38E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.15. Deliberação n.º 88/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 10/2019), revestindo a
forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade
de tarefa, para monitorização das crianças do CAF da área da freguesia, para o
período entre 1 de fevereiro e 31 de agosto de 2019, com envio de convite a
Érica Catarina Vieira Fernandes, com um montante máximo de despesa de €
5.600,00 (cinco mil e seiscentos euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal
em vigor, estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar: (Proposta
n.º 39-E/2019).
Aprovada por unanimidade

6.16. Deliberação n.º 89/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de prestação de serviços (Ajuste Direto n.º 11/2019), revestindo a
forma de contratos de prestação de serviço em funções públicas, na modalidade
de tarefa, para serviços de acompanhamento de crianças no Jardim de Infância
do Lumiar, da área da freguesia, para o período entre 1 de fevereiro e 31 de
agosto de 2019, com envio de convite a Filipa Alexandra Carvalho Viegas da
Cruz, com um montante máximo de despesa de € 5.250,00 (cinco mil duzentos e
cinquenta euros), a que acresce IVA, se devido, à taxa legal em vigor, estando
sobre a mesma subjacente a decisão de contratar (Proposta n.º 40-E/2019).
Aprovada por unanimidade
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6.17. Deliberação n.º 90/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de aquisição de exemplares da publicação mensal Jornal de Lisboa com
conteúdos relativos à Freguesia do Lumiar, a celebrar com Media Título Unipessoal, Lda., para o período correspondente a 2018 (Ajuste Direto n.º
12/2019), com um montante máximo de despesa de € 6.540,00 (seis mil e
quinhentos e quarenta euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 6%,
perfazendo o total de € 6.932,40 (seis mil novecentos e trinta e dois euros e
quarenta cêntimos), estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar
e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 6-Com/2019)
Aprovada por unanimidade

6.18. Deliberação n.º 91/2019: Abertura de procedimento tendente à celebração de
contrato de aquisição de exemplares da publicação mensal Jornal de Lisboa com
conteúdos relativos à Freguesia do Lumiar, a celebrar com Media Título Unipessoal, Lda., para o período correspondente a 2019 (Ajuste Direto n.º
13/2019), com um montante máximo de despesa de € 6.540,00 (seis mil e
quinhentos e quarenta euros), a que acresce IVA, à taxa legal em vigor de 6%,
perfazendo o total de € 6.932,40 (seis mil novecentos e trinta e dois euros e
quarenta cêntimos), estando sobre a mesma subjacente a decisão de contratar
e de escolha de ajuste direto. (Proposta n.º 7-Com/2019)
.
Aprovada por unanimidade

7. Propostas subscritas pelo Vogal Pedro Saraiva
7.1.

Deliberação n.º 92/2019: Adjudicação à empresa MINIAUTO Simões & Martins,
Lda. para reparação da viatura 48-74-XA, com um montante máximo de despesa
de € 272,31 (duzentos e setenta e dois euros e trinta e um cêntimos), já com IVA
incluído (Proposta n.º 4-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade
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7.2.

Deliberação n.º 93/2019: Adjudicação à empresa MINIAUTO Simões & Martins,
Lda. para reparação da viatura 99-29-UP, com um montante máximo de despesa
de € 1.174,71 (mil cento e setenta e quatro euros e setenta e um cêntimos), já
com IVA incluído (Proposta n.º 5-LHU/2019).
Aprovada por unanimidade

7.3.

Deliberação n.º 94/2019: Adjudicação à empresa MELFA – Máquinas,
Ferramentas e Ferragens, Lda. para aquisição de 20 (vinte) pás de cantoneiro,
com um montante máximo de despesa de € 627,30 (seiscentos e vinte e sete
euros e trinta cêntimos), já com IVA incluído (Proposta n.º 6-LHU/2019).
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, 22 de janeiro de 2019.
Presidente Pedro Delgado Alves

_________________________________________

Secretária Patrocínia César

_________________________________________

